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 مقدمة
 

 ضرورة حقيقية عند نقطة تحول تاريخي

 

الروحي في عصرنا الذي يتسم بقدر كبير من الفكر والسعي 
األصيل، فإن إعادة إصدار هذه الرسائل تأتي في الوقت 

.المناسب لملء فراغ كبير وتلبية احتياج متساوي  

تبدو عالمات عصرنا رسمية: قارة جديدة تخرج ببطء من 
هذه المرة، لم تعد موضوع واحدة من ضباب المجهول، لكن 

ها ا رواد جريئون، بل إنتلك األراضي البعيدة التي يقترب منه
الوجه الخفي الهائل لإلنسان الذي يكتشف نفسه بشكل 

عشوائي، مع وعوده االستثنائية بالثروات، المخفية منذ آالف 
 السنين داخل الكائن نفسه وهو األغرب في الكون.

انات لم يُسمع بها سابقاً، ن الطاقات، مع إمكإنه أيضاً عالم م 
ر ما يمكن والتي يشعر المرء أنها يمكن أن تصبح مدمرة بقد

.أن تفتح آفاقاً حقيقية للخلق  

ومع ذلك، فإن كل القرائن الكاشفة تأتي إلينا اليوم من آفاق 
ما  ءعلما وعي،للالمعدلة للحاالت  مختلفة للغاية. المستكشفين

النفس الجديد والمتخصصون في علم  وراء علم النفس،
وعلماء الفسيولوجيا العصبية، وحتى علماء الفيزياء الذين 

يدلون بأصواتهم مع أصوات ممثلي التقاليد الدينية في الشرق 
والغرب لمحاولة وصف مالمح وديناميكيات هذا "اإلنسان غير 

ول إليه. للوص والطرق والدعوة إلى الوسائل "،المنظور  
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ات التي تم جمعها، وتنوع خطوط البحث د المعلوممفيد بتعد
يسلط الضوء على التعقيد الشديد للمشكلة الكبيرة. ما زال 

الوقت بعيداً حيث يمكن أن نجمع فيه، بتوليف متسق شاسع 
المساهمات البناءة لجميع شهود العصر الجديد: وال يزال هناك 

ة لى الخريطة التفصيليافتقار، ولفترة طويلة دون شك، إ
.لألرض الموعودة  

وهذا ليس بدون خطر. هناك خطر دائم من الخلط بين الفئات. 
بمجرد أن نغير وضع الوعي، أو نسافر "في النجمي"، أو أننا 

نحيي "تجسداتنا" السابقة من خالل أحد األساليب العصرية 
 التي نميل إليها بأن نصدق أنفسنا بأننا قد وصلنا للهدف. 

لروحي بينما هو في ء أنه يسلك المسار االباً ما يتخيل المروغ
أو ببساطة يسعده  -الواقع ال يزال يكافح مع الطاقات النفسية 

.االتصال بهم  

في األساس، يبدو أن غالبية األساليب المقترحة اليوم للعمل 
في الفرد للتحول الكبير، تهدف إلى إرضاء الحاجة إلى تحقيق 

 ي التأثير على الذاتن أكثر من أن تبدأ فتفتح وتوازن الكائ
 الشخصية، من أجل تحرير اإلله الداخلي المفترض.

غالباً ما يكون البحث عن المطلق، أو التعطش إلى اإلنعتاق  
"على الطريقة الشرقية"، مجرد هروب، أو نسخة متجددة من 
البحث عن الخالص للنفس. أيضاً، في حالة عدم وجود معايير 

مساواة لمرء يضع على قدم الارف والتمييز، فإن امحددة للتع
الشامان السيبيري، والصوفي المستنير، ومعلمي الحكمة الذي 

 وصل إلى نهاية المسار.
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حاجة ماسة إلى العلم الحقيقي  التزال هناكمن الواضح أنه  
بالكون. وعالقته –للكائن اإلنساني من جميع جوانبه   

ن لكن هل يجب أن نبني هذا العلم من الصفر؟ هل نعتقد أ
"رياضين للروح" الذين يُعتبرون  العصور،المساررين في كل 

أنهم قد وصلوا إلى أعلى قمم القارة المتجاهلة، لم يكونوا 
سوى تجريبيين، ومغامرين جريئين يتقدمون في األفق في 

ن هذا العلم المناطق البكر؟ في الواقع، هناك حظ كبير بأن يكو
.موجود منذ فترة طويلة  

ً  وأن يكون رف الباحث الصادق الذي يستوفي تحت تص دائما
الشروط المطلوبة للتعلم. هذا هو االستنتاج الذي نستخلصه من 

ومن تعاليمهم.  -المثال الذي قدمه الرواد الروحانيين العظماء 
مؤلف  جودج،على أي حال، هذا هو ما يؤكده بقوة ويليام ك. 

.ذه الرسائله  

 

 مناورة طارئة في القرن الماضي

 

نفسه: في نهاية القرن التاسع عشر، مرت  خ يكررالتاري
البشرية بالفعل بأزمة روحية، تلك األزمة التي نعيشها اآلن 

ليست سوى عودة جديدة، في سياق متجدد بشكل واضح. مهدد 
في وعيه العميق بتقدم بحث علمي منتصر، وكل ذلك مستوحى 

رون منذ ق من المادية، ومدّمر للمواقف العقائدية لدين مرتبط
رفية كتاباته، فإن إنسان ذلك الوقت، الذي ال يزال يؤمن بح

حدسياً بخلود كيانه، ال يبدو أنه ليس لديه ملجأ آخر غير 
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اإليمان غير المشروط - أو في األرواحية1، التي ادعت أنها 
.تعطي أدلة تجريبية على بقاء الروح  

تم  -، بتعبير أدق 1875في عام  -في هذا الوقت بالضبط 
ة روحية جديدة تحت إشراف امرأة استثنائية تماماً ق حركإطال

لقرنها التاسع عشر، هيلينا بيتروفنا بالفاتسكي. في هذا 
الوقت، وليام كوان جودج، الذي كان ال يزال شاباً جداً، قد جاء 

 لتوه ليقف إلى جانبها.

ومنذ ذلك الحين، كانت الحياة الكاملة لهذا اإلنسان ستكرس  
عية الثيوصوفية التي كانت منبرها العام وللجم لحركة،لهذه ا

تحت  -في العالم، وللتعليم الذي كان رائده العظيم يقترح نشره 
.اسم مثير للتذكير وهو الثيوصوفيا  

ه.ب.ب بالنسبة ألصدقائها وزمالئها  -هيلينا بتروفنا بالفاتسكي 
أكدت نفسها بكونها ُمكلفة في مشروعها من قبل  قد - في العمل

ما يُقال عنهم اليوم اليوغيين، أو حتى ال -اء الشرق حكم
بوذيين، ألنهم كانوا مقيمين في التبت، رغم أنهم ال ينتمون إلى 

 أي نسب ظاهري معروف.

كان عليها أن تنقل إلى العالم التعاليم التي يحتاجها بشكل  
لتغيير الكبير التي ال تزال مستمرة عاجل للتغلب على أزمة ا

.حتى اليوم  

                                                           

األرواحية مصطلح يشير إلى مفهوم استدعاء أرواح الموتى في  1
جلسات الوساطة الروحية وإلى الظواهر النفسانية، وبالتالي فهي تختلف 

. المترجم.ةيعن الروحانية الحقيق  
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لثيوصوفيا، التي تشير في أصلها اإلغريقي إلى الحكمة ا إن
اإللهية، التي يمتلكها بشر أصبحوا إلهيين بفضل معرفتهم 

بالمجال اإللهي، والتي قُِدمت في شكلها الحديث كعلم ديني، أو 
تقارب مدين علمي، تهدف إلى أن تكون بمثابة أساس لنهج 

.متماسك يجمع بين العلم والدين والفلسفةو  

يداً عن كونها ثمرة التخمينات العلمية، يجب أن تُفهم على عب
أنها نوع من الملخص، يمكن الوصول إليها لعقل هذا القرن 

للعلم الكامل لإلنسان والكون المذكور أعاله. وفي مجملها الذي 
وصوفيا سوى ال يمكن فهمه بالنسبة لنا، لم تكن هذه الثي
.فولة البشريةالغنوص الذي ينقله أعلى الحكماء منذ ط  

، لم تتوقف السيدة 1891في عام  ووفاتها، 1875بين عام 
بالفاتسكي عن النصح ونشر الرسالة التي تلقتها من معلميها 
في شكل مقاالت ورسائل وخاصة الكتب والتي ال يزال عملها 

.1888نُشر في  الرئيسي هو كتاب العقيدة السرية، الذي  

ضع كلمات عن المواد من المستحيل إعطاء فكرة مخلصة بب 
يكفي أن نقول إن هذه العقيدة الباطنية تمثل  المحتوية فيه.

الجذر أو النواة المشتركة لألديان، حيث تتالقى تعاليمهم 
تحدث عن مبدأ إلهي مطلق، مصدر لكل ت االمختلفة ظاهرياً. إنه

تجليات الحياة والوعي، وعن نبضات أبدية من األكوان، انبثقت 
حم ذاك الذي هو أقدس من أن يتم ذكره وتعود بالتناوب من ر

لالستغراق فيه من جديد، بتطور مستمر، من خالل المدة 
ي يكون فيها عالم األشكال المتجدد دائماً، مسرحاً األبدية، الت

رتقاء تدريجي للوعي، من خالل محاوالت غير متقطعة بدءاً ال
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وإلى  -من أكثر المستويات بدئية، إلى اإلنسان الواعي لنفسه 
.إلى مستويات ال توصف من اإلنجاز والتحقيق وراءه،ما   

بالنسبة لإلنسان، فإن العقيدة تصر على ضرورة أن يأخذ بيده 
ه الطريقة سيعود تتابع التطور من حيث هو موجود اآلن. وبهذ

عن طريق تجديد  -تدريجياً، في وعي تام، إلى جذوره اإللهية 
ة على هذه األرض، وتحت الجهود بإيقاع التقمصات المتعاقب

).سيطرة قانون السببية األخالقية (أو الكارما  

نقطة أساسية في هذه اللوحة الشاسعة، التي تشمل النشوء 
ي تكمن وراء الكون في الكوني والبشري: الوحدة األساسية الت

جوانبه التي ال حصر لها، ومن هنا اإلخاء الجوهري لجميع 
.الكائنات  

 

جودجمساهمة وليام كوان   

 

تلميذ السيدة بالفاتسكي منذ البدايات، متعلماً على يدها، ويقظاً 
لمساعدتها في عملها، أصبح جودج متحدثاً باسمها في 

الواليات المتحدة، حيث قام بنشر الثيوصوفيا بكل الوسائل 
فإنه يكفي للقارئ أن يطلع على  بذلك،الممكنة. إلقناع المرء 

ة على اإلطالق مدافع إنسانيتاريخ حياته. لم يكن ألي قضية 
أكثر إخالصاً وعمالً وغير مهتم باألمور الشخصية، أكثر منه. 
لم يحدث من قبل أن كان هناك محامي أكثر منه ثباتاً وتركيزاً 

وخالياً من الطائفية، في عالم تصطدم فيه األفكار األكثر تناقضاً 
.بعنف  
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نية في الباط نشأ في الديانة المسيحية وسرعان ما فتن بالتقاليد
الشرق والغرب، وكان يعرف السعادة بطريقة متساوية 

الستخالصه من اإلنجيل أو من البهاغافاد غيتا أو من العهد 
مقاطع تُستخدم لتوضيح فكره بدقة  األوبانيشاد.القديم أو من 
.مع محاوريه  

.وبالطبع، تظل العقيدة السرية بالنسبة له الكتاب المرجعي  

الثيوصوفيا. كانت الثيوصوفيا حياته اً في جودج لم يكن أستاذ
كلها، لقد تخللت عقله وقلبه، لدرجة أنه كانت حاضرة 

باستمرار في كل خطواته. وهذا بال شك أول ما يذهلنا في 
قراءة هذه الحروف: إن الثيوصوفيا، التي تظل بالنسبة 

لآلخرين مجموعة من العقائد المعقدة، تظهر تحت قلمه كدليل 
 اليومية فياالتطبيقات العملية في الحياة رى فيهواضح حيث ي

مكان.كل   

والتقمص بطريقة واضحة مع تطور  بعد ذلك، تتكشف الكارما 
األحداث. بنفس الطريقة، يبدو أن مجالس االنضباط الداخلي، 
التي تتصفح هذا العمل الحالي، تُفرض دائماً بطريقة طبيعية 

.جداً، وذلك بفضل اإلضاءة الثيوصوفية  

كرنا دقة وعمق لغته، وبساطته، التي تحركها في بعض ذت
ليم هؤالء المعلمين الروحيين األحيان تلميح من الفكاهة، بتع

الذين يتمتعون بشعبية كبيرة اليوم. مع هذا االختالف، لم يكن 
جودج محاطاً بجمهور من التالميذ، تتغذى من كلماته وعلى 

فر في جميع استعداد لخدمته. رجل حركة، منظم قوي، يسا
أنحاء العالم بينما يحمل على أكتافه مسؤولية حركة معروفة 

ء الواليات المتحدة، لم يكن مسؤوالً عن أي في جميع أنحا
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روح، على الرغم من أنه في اإلحتكاك به، كل شيء يمكن أن 
يتغير ويتنور، والطاقات الكامنة تستيقظ والدعوات يتم 

.اكتشافها  

إللهام للقيام مد هذا المقاتل القوة وايتساءل المرء من أين يست
فحات هذا الكتاب.بمثل هذا العمل. يتم فك تشفير اإلجابة في ص  

إذا كان هناك معلمي الحكمة من القامة التي وصفتها السيدة  
بالفاتسكي، وإذا كان هناك بين البشر رفاق ُعرفوا من قبلهم 

اظ والذين يؤدون باسمهم مهمة الخالص العام، من أجل إيق
جودج كان أحد وليام كوان أكبرعدد إلى الحياة الروحية، فإن 

.منازعة بدون -هؤالء الرفاق   

 

 الحركة العظيمة لتحرير البشرية

 

تتحدث هذه الرسائل باستمرار عن المعلمين وتالميذهم وعن 
العظيمة التي تسعى عبر العصور  أهداف الحركة الثيوصوفية

طريق تطورها وإعادة إلى حماية البشرية وتوجيهها على 
.دمجها التدريجي في مصدرها اإللهي   

ولكن إلعطاء معنى كامل لهذه المفاهيم، يجب على المرء أن 
يرتفع بحزم فوق كل حدود، وتجنب أي روح مصلى يمكن أن 

إلطار الضيق لدين أو تحيط هذه الكائنات المرشدة الروحية في ا
االت الجغرافيا لنظام فلسفي، وجعل منها كائنات تتعلق باحتم

ي خارج والتاريخ. بالنسبة للثيوصوفيا، فإن هذه الحركة ه
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الزمان والمكان، على الرغم من أن معلميها يجب أن يأخذوا 
في االعتبار هذه العقبات لترتيب تدخلهم في دورات التطور 

 البشري. 

من المعلمين لم يعّرفوا أبداً الحشود بعضويتهم في على الرغم 
عالمي للحكماء، إال أن أبرز الشخصيات في تاريخ هذا المحفل ال

يعهم ممثلين له، وكانوا يحملون رسائل تنوير األديان كانوا جم
مماثلة، على الرغم من أنها تم االستغناء عنها بطرق مختلفة 

.لروحيلشعوب معينة بهدف العودة إلى المسار ا  

ً وفق عض للسيدة بالفاتسكي، التي كشفت عن صالتها الوثيقة بب ا
(وواحد منهم على وجه الخصوص) فإن الكبير معلمي المحفل 

هذا األخير قد قرر القيام بعمل كبير في القرن التاسع عشر في 
محاولة زرع األفكار األساسية التي ال غنى عنها في عقل وقلب 

الجماعية، لعبور المسار الصعب لنوع من الثورة اإلنسانية 
.الوشيكة على النطاق الكوكبي  

الذين يمثلون أكثر العناصر  -ر أن هؤالء المعلمين تصو يمكن
تقدماً في التطور البشري، والذين يتحملون، باعتبارهم اإلخوة 

ال يقضون وقتهم  -البكر، مسؤولية مراقبة من هم أصغر منهم 
في األشرم المفتوح للوافد  والجلوسمطلق في التأمل في ال

 األول في البحث عن حل آلالمه المعيشية.

بمساعدة تالميذهم الذين تم اختيارهم بسبب إيثارهم وقدرتهم  
على خدمة القضية الموجودة لديهم في القلب، هؤالء المعلمين 

لديهم القدرة على أن يكونوا دائماً جاهزين لالحتياجات 
المسافة ودون اعتبار  عوائق حدودنية، دون الحقيقية لإلنسا

.إلى المجتمع بأكملهشخصي ألحد، ما دامت فوائد عملهم تعود   
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ال شيء أفضل من هذا الكتاب من شأنه أن يساعد القارئ على 
الخوض في عمق الطبيعة ومعنى الرابطة التي توحد هذا النوع 

ي من المعلم مع تالميذه. لقد كان من الجوانب األساسية ف
هي إنشاء والمحافظة في هذا  وجودجمهمة السيدة بالفاتسكي 

حفل المعلمين للمرشحين المتطوعين العالم على الوصول لم
تضحية باهتماماتهم الشخصية لالنضمام إلى القادرين على ال

.بشري عادي عرضه لكائن تمقد المشاريع األكثر نبالً   

نحن هنا نتطرق إلى واحد من أكثر الجوانب كرماً وسخاًء. إلى 
حيث ترتبط كل  -الفرد الذي، معها، يدرك مكانه في الكون 

جميع اآلخرين، وحيث يكون اإلنسان، على نقطة حية ب
مستواه، مسؤوالً ليس فقط عن تطوره، بل أيضاً عن تطوره 

للخالص  فيا طريقة متسرعةال تقترح الثيوصو -ورفاهية الكل 
مما يجعل من الممكن وضع حد لها في أسرع وقت ممكن مع 

.التقمص، من أجل االنغماس في النيرفانا دون عودة  

إنها تقدم فرصة لالنضمام إلى "الجدار الحار2" الذي شكله 
أولئك الذين لم يدخلوا الباب ألعلى انطالقة سوى ليكونوا 

عثرون في مدافعين أكثر فاعلية عن كتلة البشر، الذين يت
.ظالمهم على المسار غير المؤكد لتحريرهم  

                                                           

انظر كتاب "صوت الصمت" (ص 84) الذي يستشهد بهذا الجدار  2
الرحمة، الحارس كرمز قوي: "تم بناؤه على أيدي العديد من معلمي 

والي شيد بعذاباتهم، ومثبت بدمائهم، هذا الجدار هو موطن للجنس 
".البشري منذ كان اإلنسان إنسان ويحميه من بؤس ومعاناة قادمة أكبر  
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في أي حال من األحوال، فإنه على هذا الدافع العميق والسخي، 
وما زالوا  -ين لمهنة التلميذ (أو شيال) تم تقدير المرشح

.يحاكمون على أساسه حتى اليوم  

يجب أن نتذكر هذه النقاط المختلفة لفهم توصيات جودج بشكل 
كامل في رسائله. وعلى الرغم من أنه لم يتباهى أبداً بموقفه 

في التسلسل الهرمي للمحفل، إال أن حياته وعمله يمثالن مثاالً 
.ن يحققه الخادم الحقيقي لهؤالء المعلمينرائعاً لما يمكن أ  

 

 

دجحول رسائل من وليام كوان جو  

 

مراسالت  في منصب المسؤولية التي شغلها، تبادل جودج
نشطة للغاية مع العديد من األشخاص على جميع مستويات 
السلم االجتماعي، سواء كان ذلك لحل المشكالت الصعبة أو 

ومات. يقدم هذا الكتاب للرد على طلب بسيط للحصول على معل
كتب مجموعة محدودة من هذه الرسائل، مقسمة إلى ثالثة 

:النحو التالي على  

تتكون المادة المتجانسة للغاية من الكتاب األول من رسائل 
موجهة أساساً إلى شخص واحد أبدى رغبة حقيقية في الدخول 

 في ممارسة الثيوصوفيا، والدخول في مسار التلميذ.
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 هذا الشخص، باسم جوليا كامبل فير بالنك3، قد اكتشفت 
مام باهت 1886السيدة بالفاتسكي حوالي  الثيوصوفيا وشخصية

 كبير.

كانت تعيش في والية بنسلفانيا، على مسافة من نيويورك وقد  
دخلت في عالقة صداقة وتعليم بالمراسلة مع جودج، الذي 

عن  على طلب صريح من بالفاتسكي، رافقها في بحثها اً بناء
 الحياة الداخلية.

تم تقدير اهتمام هذه المراسالت لجميع الباحثين المخلصين  
إلى مارس  1888الدرب (من ديسمبر  بحيث نشرت مجلة

) تحت العنوان العام: "رسائل ساعدتني". ومع ذلك 1890
للحفاظ على عدم الكشف عن هويتها، أصبح اسم المستلم هو و

جاسبر نييماند4 - اسم مستعار احتفظت به لفترة طويلة لتوقيع 
 بعض مساهماتها في مجلة الدرب.

                                                           

ولدت جوليا وارتون لويس كامبل، ابنة محامي بارز في بنسلفانيا، في  3
ان وتزوجت من فيليب دبليو فير بالنك من نيويورك، الذي ك 1871عام 

من المحتم أنه سيموت، وكذلك الطفلين المولودين من هذا الزواج في 
، التقت مع معاون مقرب من 1889. تقاعدت في عام 1877عام 

، الذي تزوجته في خريف عام كايتليتور أرشيبالد بالفاتسكي وهو الدك
.معه، واصلت نشاطها في خدمة الثيوصوفيا .1891  

في اللغة األلمانية، نييماند تعني= شخص، ال أحد، الذي قطع الطريق  4
ويصبح  -جوليا  -باختصار على أي محاولة للبحث عن هوية المستلم 

.غير ضروري  
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وقّع توقيعاً أولياً بسيطاً  أما بالنسبة لمؤلف هذه الرسائل، فقد 
وهو حرف - ز5. الحقاً، تم تقديم هذه المراسالت األولى في 

.1891شكل كتاب في عام   

في وقت الحق، قام الشخص نفسه (تدعى اآلن السيدة جوليا 
 يتلي) بمساعدة توماس جرين، وهو صديق لجودجوارتون كا

بنشر مجموعة مختارة من الرسائل (أو مقتطفات) من تنوع 
كبير، متدرجة بالزمن لوقت وفاة الثيوصوفي األمريكي 

 العظيم. 

ظهرت هذه المجموعة، التي جمعت بين النصائح واألفكار 
 الموجهة إلى مراسلين متنوعين للغاية، في بداية قرننا: إنها

.تشكل الكتاب الثاني من هذا العمل  

لنسبة للكتاب األخير، فهي مقتطفات من مجموعة جديدة أما با
 "الثيوصوفيا" نشرها هذه المرة محرري المجلة األمريكية

 بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة جودج.

 -الدرب  -سوف توجد، باإلضافة إلى األفكار المستقاة من  
فات متنوعة من مراسالت وغيرها من المجالت، مع مقتط

 1884سلة من لندن وباريس في عام خاصة، عدة رسائل مر
 فيه في وقت محوري في وجود جودج، في وقت كان سيغادر

للقارئ  " يمكنإلى الهند. أخيراً، مع كتاب "رواية باطنية

                                                           

ألفت انتباه القارئ: الرسائل الموقعة باسم ( نييماند) هي للسيدة جوليا  5
نييماند) اسمها المستعار. أما الرسائل الموقعة بحرف (ز) أو ( جاسبر 

دج.فهي لجو  
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اكتشاف الطرائق الغريبة لنوع معين جداً من التقمص، والذي 
.نيمكن أن يستخدمه بعض اليوغيي  

 

 بعض التوضيحات الضرورية

 

هذه الرسائل ألول مرة، اعتمدها الكثيرون كمصدر منذ ظهور 
رئيسي لإللهام في سعيهم الروحي. لذلك يبدو من المرغوب 
.فيه إضافة فهرس تحليلي إلى هذه الطبعة لمزيد من الدراسة  

لعامة الناس، ليس من الضروري التأكيد على أن ويليام كوان 
لم  -من عالم آخر، شاهد على القرن الماضي  مواطن -جودج 

يحرز أي لقب للشهرة الدولية وال يزال مجهوالً في فرنسا. 
الهدف من مذكرات السيرة الذاتية المصاحبة لهذه الرسائل هو 

توفير الحد األدنى من المعلومات الالزمة لفهم النص، فيما 
.يتعلق بتاريخ الحركة الثيوصوفية وحياة جودج  

راء" في لك، تحدث المؤلف عموماً إلى "خبة إلى ذباإلضاف
الثيوصوفيا، وكان من الضروري في كثير من األحيان، مع 

مالحظات تفسيرية6، تحديد مراجع ببليوغرافية مفيدة، وكذلك 
التقنية المستعملة في هذا  بعض المصطلحاتلتحديد معنى 

 مألوفة في لغتنا، ولكن لالستخدام -السياق. بعبارة ثانية 
                                                           

في سياق النص، يتم تقديم هذه المالحظات التوضيحية المضافة في  6
أسفل الصفحة بين قوسين معقوفين لتمييزها عن "مالحظات المحررين" 

ن النص األمريكي المأخوذ كمرجع للترجمة (المترجم الفرنسي) م
).1946عة المركز الثيوصوفي ، لوس أنجلوس، نيويورك، الفرنسية (طب  
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تكفي هنا لتحديد المعنى األكثر  -الخاص تحت قلم جودج 
ر مصطلح "الطالب" إلى أي شيوعاً. على سبيل المثال، يشي

شخص يدرس بجدية الثيوصوفيا، ويسعى جاهداً لتطبيقها في 
.حياته  

ق" عموما على أنه يشمل الجنس البشري يجب فهم "العر
يات" دون أي شكل من أشكال العنصرية و "الغيب -كوحدة 

تشير إلى الخيمياء الروحية الحقيقية التي تتمثل اهتماماتها 
اإلنسان الداخلي وإعادة اندماجه في األساسية في إيقاظ 

ليس متخصصاً  "اإللهية. في هذا المعنى، "العالم في الغيبيات
في أحد فنون السحر العادية7، ولكنه باحث في هذا العلم 

 ات الغامضة بينالمقدس والسري الذي يكشف عن العالق
اإلنسان بالكون، وأتباع فن الحياة هذا الذي يحشد الوجود في 

.مجمله، في ضوء التحول الجذري . 

 أو هنا، كما يفهم المرء، تتداخل األخوية الكبيرة للمعلمين 
سرار أضمن عبر العصور استمرار الذي ي"المحفل" 
.المساررة  

عبارات قال جودج ألحد مراسليه "لست خبيراً في هذه ال
خطابه، في سياق  الجميلة التي يحبها الناس" ولكن بساطة

هذه الرسائل المكتوبة في كثير من األحيان على عجل، يجب أال 
التفكير في هذه تضلل القارئ الحديث إذا بذل جهداً بالفكرفي 

الفترة االستثنائية حقاً من التاريخ حيث حفنة من األفراد 

                                                           

لالطالع على هذه الفروق المهمة، راجع مقاالت المقدمة التي نشرتها  7
) وجمعت في كتاب 1888السيدة بالفاتسكي في مجلة لوسيفر (في عام 

.أو الغيبيات -الراجا يوغا   
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المعلمين، قد سعوا، في المدعومين بشكل واضح من محفل 
صحراء عالم مفتون بنوباته الخاصة، لرفع أصواتهم ليشهدوا 

الروح  ودور -جدت الروح مكانها عالماً من الواقع حيث و
.نسانيةفي خدمة أعلى القيم اإل -المخلص   

 

 الناشرين

1990آذار  21باريس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 الكتاب األول
 

 

 

ز –ل  –ز  :إلى  

 

ن وصديق جميع المخلوقات، شقيقه لمنفييأعظم ا .Z. L. Z في
.1891 – جاسبر نييماد للرسائل،األصغر، الجامع   
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ن ُحّب المعلم رائع، حيث يضيء نوره على إ
.الطرق المتعرجةوجهك، وسيمهد لك جميع   

 

.بووك فارويل  

Farewell Book. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 تمهيد
 

هو نور أفكاره.  بحثاً عن الحرية، أذهب إلى هذا اإلله الذي
حقيقة يتجاوز الموت. ال يوجد طريق اإلنسان الذي يعرفه في ال

.ثاني لنسير عليه  

.األوبانيشاد  

 

، وجدنا هذه األسطر: "نحن 1886في مجلة الدرب لشهر أيار
بحاجة إلى أدب ال يقتصر فقط على المثقفين للغاية، بل ذو 
عام  طابع أبسط يهدف إلى لمس عقول الناس الموهوبة بحس

عادي، وتتطلع بكل كيانها إليجاد الدعم المعنوي والعقلي الذي 
طنانة".ال تجلبه األعمال األكثر   

ككٍل، فإن تجربة الطالب المعزول هي تجربة الجميع. ومع ذلك 
فإن التفاصيل تختلف. يكتسب بعض األفراد ثروات أسرع من 

اآلخرين: فهم األشخاص الذين يبذلون جهوداً أكثر سخاًء 
شدةً، أو هم من الذين يقدم لهم االحتياطي الكارمي المساعدة.و  

ين باسم الكارما، أو إن ما يقرر ذلك هو ما يعرفه الثيوصوفي 
القانون الروحي للفعل ورد الفعل، ألن هذا القانون يعمل بشكل 

مشابه على جميع المستويات: الجسدية واألخالقية والعقلية 
اذ الكارما لدينا على أي من والنفسية والروحية. يمكن استنف

بشكل خاص  هناك مركزة هذه المستويات عندما تكون حياتنا
ى مستوى آخر قد تم إنشاؤها في البداية حتى لو كان علأو 

.بدفق أولي معين، أو المتفرعة عنها  
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بمجرد أن أصبح طالباً ثيوصوفياً، استفاد مؤلف هذه السطور 
قدم. في بحثه من مساعدة عالم بالغيبيات مت  

كتب إليه هذا الصديق رسائل تم نشر اختيارات منها هنا، على 
الذين يقرؤونها، حيث أنها سندت أمل أن يتمكنوا من مساعدة 

 الشخص الذي استقبلها في األصل.

إنهم ال يستنفذون الموضوعات التي تم معالجتها ولكنهم مجرد  
 اقتراحات يقدمها إنسان عرف أن الحاجة األولى للطالب هي

 تعلم التفكير.

يتم اإلشارة إلى االتجاه الصحيح، ثم يتم ترك الرعاية للطالب  
ه الخاصة، وإيقاظ وتعميق حدسه الخاص لتوضيح تصورات

والتطور بجهوده الداخلية الخاصة، ألنه هكذا كل شيء مخلوق 
يجب أن يزدهر في النهاية. لقد ذهب نظير هؤالء الطالب إلى 

أن تؤثر فيها البيئة الخارجية بشكل  أبعد من النقطة التي يمكن
ن إيجابي على نموهم. يمكن أن يتعلموا شيئاً منه، ولكن حا

الوقت لمقاومته ومحاولة تكييف أنفسهم في العالقات العليا 
.فقط  

كل شيء معروض  الحروف.ال ينخدع القارئ باختصار هذه 
فيها هو تأكيد للقانون. إنهم يسلطون الضوء على األسباب 

تؤثر على حياتهم، تلك الحياة التي ولدت من عمل الروح التي 
ظهر فينا، قبل أن أن نفهمها كما تفي الطبيعة والتي يجب 

 نتمكن من التقدم على الطريق.

كل هذه األوامر الزجرية ذات الطبيعة األخالقية أو التعبدية   
لها أهمية علمية، ألن دين الحكمة ال يخفف قبضته على العلم 
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جة عن السبب. معظم هذه التوجيهات لها فصل النتيأو يحاول 
وكذلك في ارتباط  العالم،أساسها في دستور األركيا، أو روح 

.طاقاتها، ال يزال البعض اآلخر متأصل في الرب األبدي  

فليحذر القارئ أيضاً في عدم التقليل من شأن هذه الرسائل 
نظراً للتواضع الشديد الذي يتسم به - ز8. ال يُعتبر عالم 

بيات حقاً رجل قوة أكثر إال عندما يتعلم الحقيقة التالية الغي
ً  ويقدمتماماً    :مثاالً حيا

ال  ستجعله يبدو"والقوة التي سيطمح لها التلميذ هي التي 
 شيء في عيون البشر9".

تمتلك العين الداخلية، قوة الرؤية، والقدرة على الغوص بعمق 
ي قيمتها الحقيقية.اإلنسان، وتقديرها ففي مصدر معرفة   

إن الكائنات التي تشارك في اإللهية، التي تتمثل مهمتها  
األساسية في العطاء، تحظى في الغالب بالحماية من مطالب 
وفضول الناس الغافلين من خالل المظهر الخارجي للبساطة 

الذي يخدع التقدير المعتاد للعالم. بعض البشر كبار بسبب 
التي هم قناتها.  سبب الطاقات اإللهيةالتي تختبئ فيهم وب القوة

تعلموا تلقي هذا الدافع السماوي من  قد إنهم عظيمون ألنهم
حقيقيون للقانون وتالميذ الخدم وهم الاألجواء العليا للوجود، 

للمعلمين، الذين تكون وظيفتهم إنسانية وعالمية، وهم الوكالء 
.المعينون  

                                                           

هنا، السيدة جوليا (جاسبر نييماند) هي التي تتحدث، وكمانوهت  8
المترجم.مالحظة هو جودج.  –ز  –سابقاً، فإن   

  نور على الدرب، كتاب 1، القاعدة 916
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 ة تعسفية، إنها تطيعساعدة مطلقاً كمساهمال تقدم مثل هذه الم
ضرورة كارمية، وعندما يُمنح الطالب، يبقى حراً في االلتزام 

بها أو ال، وفقاً للحدس. ليس هناك ظل هنا، وال بقايا سلطة أو 
 نفوذ بالمعنى العادي للكلمة. 

أولئك الذين يمشون في الدرب المجهول يرسلون رسائل 
 يوجد ع. في هذه الحروف، الوراءهم: يستلمهم من يستطي

وات األولى التي يتم تتبعها ويتم التغلب من سوى بعض الخط
.خاللها على العقبات األولى  

ال يوجد في هذه الرسائل أي مؤشر يدل على طريق السحر، ال 
توجد معتقدات أو قوى غامضة، إنها تجيب على أسئلة نفس 

العالم  تصحو، والحاج يتعلم أين يقع مدخل الطريق. يبحث
عن علم السحر، ولكن  الحقائق التي تتكلم بشكل عام عن

الطالب، الذي قرر الوصول إلى الهدف، يريد أن يجد طريق 
 الوصول الحقيقي.

ما قد يبدو لآلخرين مجرد بيانات أخالقية هو أمر عملي  
بالنسبة له، ألنه باتباع هذا المسار، ال يستغرق وقتاً طويالً 

يصبح قادراً على  الكتشاف عالقته بالحقائق والقوانين التي
التحقق منها، وما يبدو لآلخرين مجرد لغة التعبد يبدو له أنه 

"السبب العظيم" هو الروح لغة العلم، لكنه علم روحاني، ألن 
.النقية  

يجب أن يجد العديد من الطالب أنفسهم في مرحلة ما في بداية 
المسار، حيث كان مؤلف هذه السطور آنذاك. يتم نشر هذه 

للجمهور، ويتم حثهم على البحث في كلمات النص المراسالت 
المطبوع عن المعنى الخالد المحتوي فيها. ربما سيكون من 
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أن يجدوا خطى رفيق على المسار الوعر، الذي المشجع لهم 
يضيء دائماً من وراءه نور الحقيقة. ولكن حتى هذا النور 

وفي  سحابة،ليس دائماً روعة واضحة. قد يبدو "خالل النهار 
".عمود من النار الليل  

يجب علينا أن نتساءل عن كل جانب خارجي، حتى من جانب 
ء محتجزة في قلوبهم. اإليمان نفسه، ألن السر وبذرة األشيا

دعونا نطهر حتى إيماننا. دعونا نبحث عن الحقيقة نفسها 
وليس عن آرائنا المسبقة حول هذه الحقيقة. في مرآته، لن 

فالوجه الذي نراه ال يزال هو  نرى أبداً وجهنا المألوف:
.أنفسنا، ألن الذات الحقيقية هي حقيقة  

يمكن مساعدة  مع اكتساب الحركة الثيوصوفية زخماً جديداً،
من ينضمون إليها بتلك الرسائل التي دعمتني بقوة، أو شجعت 

من قبل مجتمع فكري معين، وهذا أيضاً في معالجة المشكلة 
الً، نتخيل أن هذه المشكلة تتمثل الحقيقية التي لديهم الحل. أو

في اكتساب المعرفة الخفية. لكننا لن نتأخر في اكتشاف أن فهم 
طلعين حقاً في العلوم الغيبية تهرب منا. نجد جميع المؤلفين الم

أن الكتب ال تفيدنا إال بما عرفناه في الماضي البعيد، في الوقت 
 لتي استيقظتواألصداء ا "،الذي ربما كنا فيه "نسير مع اإلله

.فينا ضعيفة جداً لدرجة أننا ال نستطيع فهمها إال نادراً   

واألخالق  والميتافيزياء والفيزياءمهما كانت دراستنا: الفلسفة 
 علم الفلك والمغناطيسيةووالوئام والتنجيم والعلوم الطبيعية 

ما الذي أعرفه حتى اآلن؟ ... نحن نواجه باستمرار ف وغيرها،
ت. نحن ملزمون دائماً بتقييم الحدس الخاص تناقضات وتناقضا

ة لم تُكتب بعد على أي من ألخيربنا. نكتشف أن الكلمة ا
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 مرة ثانية!) -الموضوعات العليا (إن لم يكن في الرياضيات 
وأن كل معرفتنا ليست سوى عالمة فارقة نحو المعرفة العليا 

حيث يتم اإلنساني  للحقيقة وهي غير موجودة إال في القلب
.نايةراستها بعح  

ستمر بكبحها واعادتها إلى تصوراتنا الداخلية من أجل تعديل م
نواجه، في كل خطوة من خبرتنا، التحذير نفسه المعروض 

علينا: كن مستعداً للتخلي عن كل ما تعلمته! بتجاهلنا المركز 
الواحد الكبير، فإنه ال يمكننا أن نعرف تماماً أي مركز ثانوي. 

النتائج تخدعنا. عندها ننتقل  معروف، فإنوبكون السبب غير 
تجلى فيه الواحد في اإلنسان إلى هذا المركز الغامض الذي ي

ونبدأ بدراسة القلب، في ذاته وفي الحياة التي خلقها من حولنا 
.بنفس الوقت  

في تلك اللحظة، فإن الحاجة األكثر إلحاحاً للطالب هي أن يكون 
هو ء واحد فقط يمنعه: في اتصال مباشر مع عالم السبب. شي

يمكن أن يصبح نفسه. إنه محاك من ألياف خشنة لدرجة أنه ال 
"نافذاً للتفكير، وقادراً على امتصاص بحر النور". ثم يبذل 

أي ذاك اإلنسان الذي  - إرادته لتطهير وحل هذه النفس السفلية
 يتم يتماثل معه حالياً.

فة. لكن الذي وفي هذا األمر، كل واحٍد يعالجه بطريقة مختل 
اته كل فترة جديدة من حي يتقدم، ولو قليالً، يدرك أنه في

الداخلية، تظهر ذات جديدة أمامه. بمعاينة بضعة أسابيع أو 
شهور إلى الوراء، يشعر بالدهشة من هذا النوع من اإلنسان 
الذي كان في ذلك الوقت وسيكون لديه ابتسامة التعاطف التي 

.شبابنامرحلة  نمنحها للرسائل الباهتة في  
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نهم. في هذه المرحلة، هناك مع ذلك، أشياء تتحجر في روتي
إنهم يقاتلون بقوة لكسر هذه الكتلة التي قاومت كل النفوذ 

الخارجي، كل التغيير، كل ظروف حياة التقدم. لقد فعلوا 
ألنفسهم ما يسعى العدو إلى فعله باآلخرين. هم الصخرة التي 

.الخاص دربهم تسد  

كما يسميها إخواننا الشرقيين، تسقط واحدة لقلب"، أغلفة ا"
: صمت صمت ما ينشق األخير، سيحدث هناك تلو الثانية، عند

الموت الصوفي. ولكن يقال أن "األموات سوف يبعثون": من 
.هذا الموت يتدفق برعم العطاء األول للحياة األبدية  

نه الصفحات التالية لن تأخذنا إلى هذه النقطة. ومع ذلك، بكو
حد أنه قد فهم طبيعة المشاكل الحقيقية التي يتعين حلها، إلى 

جهوده من البداية نحو معرفة الذات واالستخدام كل  وجهقد 
الصحيح للفكر، يقدم مؤلف هذه السطور بعض اإلرشادات 

ن القلب وينشطهم األولى التي تلقاها، لرفاقه الذين، محيي
لى من الحياة المادية اإليمان الملوكي، قد اعتبروا الحقيقة أغ

.ويبحثون عنها في الدرب الخفي  

ال يوجد رابط في الكون يساوي الرابط الذي يوحد مثل هؤالء 
الرفاق، لقد تم صهرها في نيران الكرب الذي ال يوصف، كان 

  ينصب من تصميم ال يقهر وبحب فريد، ألنه إلهي.

ر إن الكراهية الشرسة التي تُطلق في العوالم المرئية وغي
 ً لنفسه  المرئية ال يمكن أن تغيرها، طالما ظل اإلنسان مخلصا

ألن هذه الحياة األوسع هي نفسه، وبقدر ما ينمو من أجل 
للوصول إليها، تقع السالسل التي صاغها بنفسه: إنه يقف 
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السماوي الذي هو  منتصباً في النهاية، روح محررة، في النور
اإللهي. الحرية نفسها، خاضعاً فقط لقانون كائنه  

لتحقيق ذلك دعونا نطيع قانون كياننا، ألنه في الحقيقة، الكائن  
.هو واحد  

 

.، أحييكممأينما كنت الرفاق،أيها   

 
 جاسبر نييماد10

 عضو بالجمعية الثيوصوفية.

727-273، ص. 1888الدرب، ديسمبر   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 نذكر القارئ أن جاسبر نييماند هو اإلسم المستعار للسيدة جوليا. 10
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 الرسائل
 

1111الرسالة   

 

  عزيزي جاسبر

اسمح لي11 أن أرفع إشارة تحذير. ال تعمل فكرة عالية عني 
في أفكارك12، أتوسل إليك. فكر بي بالخير، لكن خاصة، أحثك 

يا صديقي على توجيه أفكارك إلى الحقيقة األبدية. أنا مثلك 
أقاتل على الدرب. يمكن أن يحدث في لحظة ما، سقوط الحجاب 

عقلك وأنك تصبح متقدماً كثيراً علينا جميعاً.عن   

                                                           

في اللغة الفرنسية، يتم استعمال صيغة المخاطب بالجمع عند التحدث  11
ية. بالنص األصلي، كثيراً أو شخص ذو مكانة اجتماع مع شخص النعرفه

جودج يقول لجاسبر(اسمحوا لي..أتوسل إليكم ، إذا تلقيتم ...) بدالً من : 
( اسمح لي ...أتوسل إليك..إذا تلقيت ...) ألن جاسبر ( السيدة جوليا ) 

بصيغة ليست صديقة بالمعنى المتعارف عليه ولذلك يخاطبها جودج 
تعملت لغة المفرد في ي اليقع القارئ بإرتباك، فقط اسالجمع. ولكن لك

 الحوار بين جودج وجاسبر. المترجم. 
 أي التعطيني أهمية أكثر مما استحق. 12
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آلخرين في السبب هو أنك ساعدت اإذا تلقيت مساعدة، ف 
حياتهم السابقة. في كل جهد ممكن لتنوير عقل اآلخر وفتحه 

أمام الحقيقة، فقد تلقيت المساعدة من نفسك. الآللئ التي 
كتسبتها في هذا ا وجدتها تعطيها لآلخرين، في الحقيقة أنت

الفعل من الكرم. ألنه عندما يعيش المرء من أجل مساعدة 
، فإنه يطبق القاعدة التي تقضي بمحاولة "قتل كل البشر أمثاله

وبهذه الطريقة يصل المرء تدريجياً إلى  شعور باالنفصالية"،
.حيازة النور الحقيقي  

لذلك ال تفقد أبداً هذا الموقف العقلي: التمسك بصمٍت بكل ما 
ألنك ستحتاجه للمعركة، لكن ال ترغب أبداً في  ينتمي إليك،

و القوة ألي غرض آخر سوى تقدمته الحصول على المعرفة أ
، وهكذا فقط يمكن الحفاظ على هذا أو الهيكل على المذبح

.االستحواذ لك  

يوجد الكثير من الناس من حولي ممتلئين بالحماسة في 
تصرفوا ولكن إذا  -المتعبدين المخلصين  -رغبتهم وبحثهم 

 على هذا النحو، فذلك يبدو أن الحيازة تستحق االهتمام. 

رغبة خالصة في  -آمل أال أكون مخطئاً و -فيكم  أرى ربما
البحث عن المعرفة لنفسها، بحيث يمكن لجميع زمالئك 

 االستفادة منها. 

لذلك أود أن أبين لك الطريق الملوكي الوحيد، المركبة الوحيدة 
أكمل كل هذه األعمال البدنية والعقلية واألخالقية، لسبب وهي 

لحة بها التخلي الفوري عن كل مصأنه يجب القيام بها، وبهو 
وعرضها على المذبح. أي مذبح؟ حسناً! المذبح الروحي 
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العظيم الذي، إذا صح التعبير، هو في القلب. لكن هذا ال يمنعك 
.لحكمة األرضيةمن االستفادة دائماً من الفطنة والحذر وا  

هذا ال يعني أنه عليك أن تتسرع، بتهور أو بخوف، في فعل أي 
ثمن. افعل ما تجد القيام به. كن شغوفاً للعمل، حتى شيء بأي 

ادراً سوى على إكمال واجبات منزلية صغيرة عندما ال تكون ق
أو إعطاء بضع كلمات تحذيرية، فإن رغبتك القوية ستضرب 

نية في العالم وفجأة ستجد أنها قد مثل البركان في قلوب ثا
 تحققت وعملت فيما كنت تطمح إلى القيام به بنفسك.

افرح عندما يكون اآلخر سعيداً بما يكفي إلنجاز مثل هذه  
الكارما الجديرة بالتقدير. وبالتالي، مثل األنهار التي تتدفق إلى 

.المحيط الساكن الذي ال يفيض أبداً، وستخترق رغباتك قلبك  

د أن كل مالحظاتك صحيحة، عالوة على ذلك، يبدو أنها أعتق
تفشل ألنك تشعر بالظالم محيية بروح حقيقية. ال تخف وال 

 والثقل. الغضب الذي تشعر به سينتهي، بعد فترة، بكسر العلبة
 التي تحمل السر مغلقاً.

  ً ال أحد يستطيع أن يفتح أبوابك. ، ال أحد يستطيع مساعدتك حقا
أيا  -مكنك أنت فقط أن تتحها. عندما تفتح الباب لقد أغلقتها، وي

لكائنات التي تجاوزتك ستجد، قد توقفت وراءه، بعض ا -كان 
منذ فترة طويلة، ولكنهم اآلن، غير قادرين على التقدم، وهم 

تظرون هناك. وهناك آخرون موجودون في انتظارك. وأنت ين
لتالميذ وصلت بعد ذلك، وبفتحك باباً، ربما قد سمحت لهؤالء ا

وهكذا...  طريقهم.المنتظرين أن يتابعوا   
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قد أننا قد نكون قادرين على يا له من امتياز، كما ترى، أن نعت
.ة أولئك الذين بدوا أكبر منامساعد  

الساحقة التي راكمها  أوه! كيف تئن الطبيعة لرؤية الكارما
اإلنسان على نفسه وعلى جميع مخلوقات العوالم الثالثة! 

تنفس الصعداء هذا، يخترق قلبي. كيف نخفف هذا العبء؟ هل 
 يما تكون األيدي القويةأن أفكر فقط في نفسي ف اً إذ يّ عليجب 

القليلة للمعلمين المباركين وتلك ألصدقائهم هم الوحيدون الذين 
بة الرهيبة؟ تم تسجيل هذه النذور لمساعدتهم يوقفون السحا

منذ قرون، ويجب أن أحافظ عليها. أمل أن يكون للكارما 
.افعل ما تستطيع وأنت،العظيمة أنه في وسعي القيام بالمزيد!   

.مل والثقة في الكارماالوحيد واألضع إيمانك   

 مجلة الدرب13 . 

  .278 – 277صفحة  - 1888ديسمبر 
 التوقيع: ز14

 

 

 

                                                           

البعض يترجمها – المسار – بدالً من – الدرب – ولكننا نفضل كلمة  13
درب المريد. –الدرب كقولنا   

كما نوهنا عدة مرات بأن التوقيع بالحرف – ز – يعني أن كاتب  14
 الرسالة هو جودج.
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2222الرسالة   
 

 

 أخي العزيز

وصلتني رسالتك الطويلة األخيرة وقُرأتها بسرور كبير. من  
يرغب في االنضمام إلى هذه  ،النادر جداً العثور على شخص ما

نشأته بنفسك، وقد ُكتبت الحركة على األساس الذي قد أ
و موقفك بالفعل، وأيضاً رسالتي السابقة بهدف رؤية ما ه

كنت أقرأ لك أنك كنت تأخذ األشياء تماماً ألنني شعرت حين 
 بجدية.

قبل أن أتلقى رسالتك اليوم، بدأت أفكر فيك، وأتساءل عما إذا  
كنت ال تطمح إلى بعض من القوة أو المعرفة الرائعة كنت أفكر 

اً في النتيجة التي قد تحدثها بعض األحداث عليك في هذا أيض
.الخصوص  

د في سطورك اإلجابة حكمي كان من دواعي سروري أن أج
الدقيقة على أسئلتي العقلية ليوم أمس، والتي تضعك بالتالي 

.في الموضع الصحيح  

ومبارك هو الذي، بعد  -صحيح أننا يجب أن نطمح بحماسة  
.ن حكيماً بما فيه الكفاية لرؤية الحقيقةهذا الطموح األول، يكو  

ثالث صفات تغلفنا باستمرار: ساتفا (الحقيقة واالستقرار) 
الالمباالة (الطموح) تاماس  التوق،راجاس (الفعل، الحرب، 

).الظالم الجهل،  
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ال شيء يمكن تجاهله. وهكذا، فإن الدرب ينطلق من تاماس 
هاب إلى ساتفا، أو ماراً من خالل القتال والطموح والتوق، للذ

ن حالياً في المناطق الراجاسية.الحقيقة واالستقرار. نح  

وأحياناً يمكننا أن نلمس بطرف اإلصبع أهداب ثوب ساتفا  
وطامحين باستمرار، ونجهد باستمرار على تنقية أفكارنا 

 وتحرير أنفسنا من التعلق باألفعال واألشياء.

حمس إلى السلطة. لذلك، من الطبيعي أن يتطلع الطالب المت 
أن يبدأ دون تأخير في رؤية ما  ريهذا حكيم. لكن من الضرو

 يجب عليه فعله للتقدم الحقيقي.

من أجل تطلع مستمر إلى الطاقة، دون أي دافع آخر، من  
المؤكد أن يزرع في أذهاننا الزوان العمالقة لألنا التي يتحدث 

  عنها كتاب "نور على الدرب15".

، فيجب قبول الجميع ألننا ال ية الثيوصوفيةأما بالنسبة للجمع
نستطيع رفض أي شخص. إذا كانت أخوية عالمية، فال يمكننا 

ولكن يمكننا اتخاذ الموقف الصحيح من البداية عن  -التمييز 
طريق ضمان أن الناس ال ينضمون إلينا بأفكار خاطئة حول ما 

 يجب أن نقدمه. ومع ذلك، على الرغم من جميع االحتياطات

                                                           

العمل الذي نشرته مابل كولينز (1889). في مجلة الدرب (المجلد 4  15
: "يقوم علماء الغيبيات ) ، كتب جاسبر1889، يوليو  101 صفحة

المتقدمون بتماثل "نور على الدرب" بمخطوطة قديمة وغير مترجمة، 
م تتمكن مابيل كولينز من الوصول إليها بعنوان" كتاب *** "، التي ل

مالحظة  -ين على قواعدها أن تُبلغ بها بأساليب غيبية والتي كان يتع
هنا من قبل جودج ). (المرجع المذكور 1946لوس أنجلوس ،  -المترجم 

).من الكتاب األول 4هو المادة   
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فكم من مرة نجد أشخاصاً، ال يكونون صادقين  التي نتبعها،
حقاً، يحكمون علينا وفقاً لمعاييرهم وال يؤمنون بإخالصنا. 
يدخلون ليعاينوا أنه يجب على كل شخص أن يدرس بنفسه 

وأنه ال يوجد أي مرشد مخصص ألي شخص، لذلك هم 
 يشعرون باالشمئزاز. إنهم ينسون أن "مملكة السماء يجب أن

العنف". كان علينا أيضاً أن نعاني ونتألم من  تؤخذ عن طريق
.أصدقائنا  

لقد حدث أن انضم إلينا أشخاص مثل نيقوديموس16، بشكل 
سري: لقد ظلوا هناك، في التقاعس عن العمل، في انتظار أن 

على الموضة، تاركاً كل القتال الصعب  قوية أوتصبح القضية 
مادية حدوا جحافل اللحفنة من البشر الحازمين الذين ت

واألعراف. لو كانوا قد راهنوا على قضيتهم، فإنه من وقت 
طويل يكون قد سمع الناس المخلصون عن الحركة، بدالً من 

بسبب الجهل  - كما كنت أنت -االبتعاد عنها حتى اآلن 
.بوجودها  

سوف تجد أن األعضاء اآلخرين ليس لديهم اهتمام سوى في 
الظروف، بالعمل  مجبورين، بحكمالثيوصوفيا وهم مع ذلك 

أيضاً في مجاالت ثانية. كل أوقاتهم الحرة مكرسة للقضية 
الثيوصوفية. نتيجة لذلك، ليس لديهم ساعة من الخمول: كل 
لحظة مشغولة بالنهار والمساء، ولهذا السبب، فإنهم سعداء. 

ومع ذلك، فإنهم يعانون من عدم القدرة على تكريس كل وقتهم 

                                                           

نيقوديموس هو واحد من أحبار اليهود وكان مؤمن بالمسيح وكان  16
رفض  ع بالمسيح بالسر خوفاً من مجلس األحبار اليهودي الذييجتم

 المسيح.



36 

 

بعض منذ البداية. إنهم يشعرون مثل شارك فيها ال للقضية التي
لويس كلود دي سان مارتن، برغبة ملحة في أنفسهم لجعل 

.هذه الحقائق مسموعة في آذان جميع البشر  

هذه هي الحقائق، وأنت على الطريق الصحيح. من السهل 
العثور على نور التنوير في أمريكا كما هو الحال في الهند 

الذين يجهلون هذه األشياء، الذين لم ولئك ولكن من حولك هم أ
هذا ال يمنع العديد من األعضاء الذين ، يسمعوا عنها من قبل

نلتقي بهم من الرغبة في الدراسة بحماس فقط لمصلحتهم 
 الخاصة. 

 ً لو لم تكن لدّي ثقة بهؤالء المعلمين الكبار الذين  أحيانا
عتي يشيرون لي باستمرار للمضي قدماً، فسوف أفقد شجا

اترك هؤالء الناس ألنفسهم، وسأركض إلى الغابة. هناك و
الكثير من الناس الذين يحبون الثيوصوفيا لكنهم يرغبون منذ 

 البداية في منحهم شخصية اصطفائية وأسلوباً راقياً! 

الثيوصوفيا هي لجميع البشر. إنها من أجل عامة الناس: إنهم 
ية نقول، يأتون ة ثانأولئك الذين هم معنا دائماً. اآلخرين، مر

المنقار، إنهم ال  اتنتظر أن نعطيهالتي إلينا، مثل الفراخ، 
يريدون أن يفكروا ويجب أن تمر عصور كثيرة قبل أن يحرزوا 

.التقدم  

أنت لم تفهم تماًما كلمات رسالتي: "ال تعطيني أهمية كبيرة في 
أفكارك". التحذير يتعلق بالفكرة العالية التي قد تكون لدي 

كارك. أطعم نفسك بكل األفكار التي تريدها عني، لكن يس أفول
.ال تضعني في أي نوع من الذروة: هذا كل ما أردت قوله  
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السعي باستمرار إلتقان اآللة17 الفانية فقط، هو الجنون. هذه 
هي الطريقة التي تسبب لنا الفشل أحياناً في العيش وفقاً 

الوقت، لكنها  لحدسنا الخاص. ستستمر هذه العادة لفترة من
ستضعف عندما تبدأ الحواس الجديدة (الحواس الداخلية) في 

ة االستيقاظ. ومع ذلك، تَعَرف تماماً على هذه المعاني الجديد
.تعاد عن القديمةقبل االب  

نظراً ألننا نتعلم بشكل حصري تقريباً من بعضنا البعض، نظراً 
على  ألننا جميعاً هنا لبعضنا البعض، فإن نتيجة التجانس

تصرفاتنا وأفكارنا هو تأثير هائل وبعيد المدى. في بعض 
التي  نظراً للتجانساتاألحيان ينقذنا، وآلخرين يدينهم. ألنه 

كننا أن نلتقي في وجودنا بشخص له نشأت في الماضي، يم
تأثير كبير علينا، سواء أكان جيداً أم سيئاً. واآلن أعيننا 

.مفتوحة، نعمل اليوم من أجل المستقبل  

.حتى تتمكن من عبور بحر الظالم، أقدم لك حياتي ومساعدتي  

 

 التوقيع: ز

 

. 308 – 307صفحة – 1889 –الدرب  –مجلة   

 

 

                                                           

 أي الجسد المادي. 17
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3333الرسالة   
 

 

أخبرني يا أخي جاسبر هل أنت متعب؟ أنا، أنا كذلك. ليس 
مصيراً وال من "مرشدي العالم" العظماء، بل من كل أولئك 

ن والذين هم أمريكيون األشخاص الذين ما زالوا يتثاءبو
كما لو أن البشر لم  "،(اغفروا هذا المصطلح) "مستقلون

.يكونوا مستقلين أبداً عن بعضهم البعض  

:تسألني عن "لحظة االختيار"أنت   

إنها تتكون من كل اللحظات. إنها ال تتوضع في الزمان أو  
ولكنها النتيجة المتراكمة لجميع تلك اللحظات التي  المكان،
بشكل خفي في كل لحظة من حياتنا. يذكر كتاب البوذية تتدفق 

الباطنية18 أنها فترة لم تصل بعد إلى الجنس البشري، ولكن 
حيث، كجنس بشري ككل سيضطر إلى االختيار بين الخير 

.والشر  

رة لنفسه. ولكن يمكن لكل فرد معزول تحديد مجيء هذه الفت
القول متى ستصل أو متى ستحضر، فإن الشخص غير 

مستنير يكون غير قادر على تحديد ذلك. بالنسبة لطالب ال
يات، يمكن أن يحدث ذلك في لحظة، أو في خالل مئات الغيب

 الوجودات. 

                                                           

العنوان األصلي: البوذية الباطنية، التي نشرها. أ. ب. سينيت، في  18
الثامن]. . (مالحظة المترحم). [راجع الفصل1883عام    
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لكن هذا ال يمكن أن يحدث اآلن إال إذا كانت كل حيويات 
لك، فيما يتعلق الماضي قد أدت إلى هذه النتيجة. ومع ذ

ه فسيتعين عليه بالطالب، حتى لو قدم نفسه ورفض اتخاذ قرار
عة الكاملة من االختيار في الوجود في المستقبل مع المجمو

.عرقه وجنسه البشري  

التأثيرات العرقية غادرة وقوية. على سبيل المثال، جنسي 
البشري له خصائصه العميقة الجذور، إرث من الماضي غير 

ذه التأثيرات، ال بد لي من الخضوع لها في هذا العادي. ه
ضروري من تجربتي. في وجود سابق، كان  الجسم، كجزء

رد من قبيلة الهوتينتوت، أو رجل يمكن أن أكون مجرد ف
 إنجليزي. 

قد أولد، في حياة الحقة، تحت تأثير الخصائص العرقية الثانية. 
فإن هذه التأثيرات ترشدني في كل لحظة، وكل األفكار  وهكذا،

ستخدام تضيف إليهم اآلن مساهمتها سواء لال يهاذأغالتي 
ح شخص آخر سيخضع لسلطة المستقبلي الخاص بي، أو لصال

.جزء ما من هذه القوة التي أنا قد خلقتها اآلن  

لنأتي اآلن إلى العقل الباطن. من الصعب التوضيح. كما أدرك 
مرار، لدي أفكار أفهمها تماماً في الداخل ولكن من أجل باست

ها اسم الالوعي التعبير عنها ال أستطيع إيجاد أية لغة. اعطائ
إذا صح التعبير. هو حاضر ويمكن أن يتأثر. في الحقيقة، إنه 

طقة أو مجال مجاور للعقل الكوني. في كل لحظة يتأثر. إنه من
ب في التأثير، لنقل التأثير لذلك، على سبيل المثال، إذا كنت أرغ

في عقلك، فأنا ال أمثل مستواك الالشعوري، لكنني أفكر فيك 
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كذا لغاية الوصول للموضوع الذي أود أن أراك بقوة ولطف، وه
.تفكر به  

هذا يجب أن يصل إليك. إذا كنت أنا أنانياً، فإن تفكيري سيكون 
لقيام أكثر صعوبة بالوصول. إذا كانت فكرتي أخوية، فيمكنها ا

بذلك بسهولة أكبر ألنها في وئام مع العقل الكوني والقانون. 
تتحدث الجمعية النفسانية19 عن هذا وتقول إن التأثير "يظهر 

في العقل السفلي" من خالل قناة أو أكثر من القنوات. لكن 
أعضاء هذه الجمعية ال يعرفون ما هي هذه "القنوات" أو حتى 

م يتم فهم مشكلة العقل برمتها إذا كانت موجودة. في الواقع، ل
في الغرب إال بطريقة غامضة للغاية. يُقال "عقل" لتعيين 

واالنقسامات التي ال حصر لها لما تشمله كلمة  النطاق الواسع
ة "عقل" في حين أنه يجب أن تكون األسماء المناسبة مطلوب
لكل من هذه األقسام. عندما يكون الشخص قد فهم األفكار 

صحيح، سوف يجد المرء األسماء المناسبة.  الصحيحة بشكل
في غضون ذلك، يجب أن نكون راضين عن مصطلح "عقل" 

.يشمل الكل. ولكن هذا ليس هو الحال كما لو كان  

أو ما من المؤكد أنها ليست حقيقة الحركة الذهنية العادية 
أن تكون قادراً على فهم الموضوع  -المماحكة  -يُدعى 

واالفتراضات واالستنتاجات بأكملها في الحال، دون التمسك 
بالعقل. ال يمكننا اعتبار هذا التصور صورة ألنه بالنسبة لبعض 

ما المقصود  الذاكرة؟فراد، يتم تقديمه كفكرة وليس كصورة. األ
هتزاز يتم هل هو انطباع دماغي، أو تشابه في اال بذلك؟

 التعرف عليه عندما يعيد نفسه ثم ينتج صورة؟

                                                           

 هي جمعية البحوث النفسية، التي تأسست في لندن عام 1883.  19
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 االهتزازإذا كان األمر كذلك، فإن الطاقة التي تتعرف على 
زة بكونها مطابقة لتلك التي ظهرت قبلها، يجب أن تكون متماي

صلة عن المادة المهتزة. وكيف يمكن لهذه القوة أن تكون متأ
باستمرار؟ ومع ذلك في خاليا الدماغ عندما نعرف أنها تتغير 

 فإن الذاكرة مثالية، مهما حدث. 

حقيقة أنها فوق الدماغ هو أمر واضح، إذا اعتقدنا أنه يمكن 
قتل رجل أثناء تفتيت الدماغ لذرات وأن رغم ذلك تكون 

"قوقعته20" قادرة على استعادة تذكر كل أحداث حياته. ال 
هو العقل  يمكن أن تؤخذ هذه الذاكرة في المخ ألنه قد مات. أين

؟الباطن  

القنوات؟ وكيف ترتبط ببعضها البعض؟ من القلب هذه أين هي 
أتصور ذلك: إنه القلب الذي هو مفتاح كل هذا والدماغ هو فقط 

خادم القلب21، ألنه، تذكر أنه يوجد فيه "القزم الصغير الذي 
يجلس في المركز22" فكر في األمر اآلن لنفسك بهذه األلفاظ - 

.لكن فكر -طريقة أخرى يمكنك اختيارها أو بأي   

 

                                                           

وهذا يعني البقايا النفسية لشخصيته. انظر: جودج، كتاب: محيط  20
. من خالل التعبير عن 109-108الثيوصوفيا، الفصل الثاني عشر، ص .

هذه الرفات يمكن أن تعطي وهم بقاء  وسيط،أنفسهم من خالل قناة 
.المتوفى  

ليس القلب المادي، ولكن في المركز الحقيقي للحياة في اإلنسان.  21
.)من جاسبر نييمان (مالحظة  

إشارة إلى كاثا أوبانيشاد، التي تمثل رمزياً - الذات (آتمان) على أنها  22
أو قزم. جالسة في وسط الجسم على شكل كائن بحجم بوصة  
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23 ً  كما هو الحال دائما

 التوقيع: ز.

.310 – 308صفحة  – 1889كانون الثاني  –مجلة الدرب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 أي سالمات وتمنيات طيبة كالعادة. 23
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4444الرسالة   
 

 

:سيدي العزيز واألخ  

ري في اآلونة األخيرة، فكرت بك فيما يتعلق ببعض تفكفي  
وأتفحص نفسي داخلياً لمعرفة أفكاري الخاصة. كنت أقرأ كتاباً 

كيف يمكنني توسيع فكرتي عن األخوة. ممارسة الخير ال يمكن 
أن أجد طريقة للذهاب  أن يعطيها كل توسعها. لذلك كان عليّ 

.م العالمإلى أبعد من ذلك، وصادفت هذا وهو قديم قد  

هذا يعني، أنا  "،أنا لست منفصالً عن أي شيء. "أنا ما هو أنا
هما هو كل شيء. ومع ذلك، عندما أجد نفسي في براهما، وبرا

عالم وهمي، فأنا محاط بمظاهر معينة يبدو أنها تجعلني 
منفصل. سأقول عقلياً أنني كل هذه األوهام وأقبلها. أنا 

بشكل عام وبشكل  إليهم،وفي تلك اللحظة ذهبت  -أصدقائي 
وبعد ذلك شعرت بهم جميعاً. أنا الفقراء  -خاص. أنا أعدائي 

ألشرار. أنا الجهلة. لحظات االكتئاب الذهني التي يمكنني وا
معرفتها هي تلك التي أتأثر خاللها بالجهلة الذين هم أنا نفسي. 

يتم تضمين كل هذا في أمتي. لكن هناك العديد من األمم، وأنا 
إليها أيضاً بالروح، أشعر بها جميعاً وأنا هي بنفسي، مع أذهب 

.كمة أو شركل ما لديهم من خرافات أو ح  

كل شيء، كل شيء هو أنا. بطريقة غير حكيمة للغاية، كنت 
على وشك التوقف، ولكن كل هذا هو براهما، لذلك التفت إلى 
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الديفا واآلسورا24، العالم العنصراني، وهذا أيضاً هو أنا. بعد 
ن األسهل اتباع هذا المسار لفترة من الوقت، وجدت أنه م

البشر وكأنها أنا نفسي. هذه طريقة العودة إلى التفكير في كل 
جيدة ويجب أن تستمر ألنها خطوة نحو تحقيق تأمل الكل. في 

الليلة الماضية حاولت االرتقاء إلى براهما، لكن الظالم غمر 
.عرشه  

ذلك؟ سأخبرك. بدون هذا ما معنى كل هذا الجنون، سيقال 
كنت سأصبح مجنون. لكن أال أتحلى بالشجاعة، رغم  الجنون،

صديقاً عزيزاً قد تخلى عني وطعنني بعمق، إذا كنت أعرف  أن
 أنه هو أنا نفسي؟

 ناماستي25

 

 

:مالحظة من جاسبر نييماند   

 

لقد وجدت هذه الرسالة ذات االهتمام األكبر من خالل تذكيري 
وفقًا لجذر  -القوة الكونية التوسعية للطبيعة" بأن براهما هو "

ا ما قيل في مقال نشرته السيدة تمدد). هذ -(توسع  -بريه  -

                                                           

 آلهة وشياطين. مالحظة من جاسبر نييمان.24
صيغة سنسكريتية للتحية المحترمة -انظر بهاغافاد غيتا، الفصل  25

.39 عشر،الحادي   
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 -خمس سنوات من الثيوصوفيا  -بالفاتسكي ونُشر في كتاب 
 (الطبعة األولى، ص .84)26. 

ب الدهامابادا، نحن مدعوون إلى االعتقاد بأننا الشمس في كتا
 باختصار والبرودة.لجفاف، والسخونة والنجوم، والرطوبة وا

 ً .لتجربة جميع التجارب، ألنه يمكننا أن نعيشها كلها عقليا  

 

 التوقيع: ج ن27.

 

.348صفحة  – 1889شباط  –مجلة الدرب   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تم إعادة نشرها من قبل المركز الثيوصوفي، لوس أنجلوس، الواليات  26
.1980المتحدة األمريكية ،   

 جاسبر نييماند. 27
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5555الرسالة   
 

 

جاسبر عزيزي   

أتمكن من الرد على رسالتك وأنت تستحق ذلك. أتمنى أن  
و أال نفكر أبداً فيما نحن لكنني أشعر بالعجز، لكن واجبنا ه

ا كانت قادرون عليه، بل أن نفعل ما هو معروض علينا، مهم
.قدرتنا وبعض العيوب التي قد يبدو عليها عملنا لآلخرين  

عندما نتوقف عن فحص ضعفنا، نفكر، بالمقارنة، كيف 
سيتصرف اآلخر. حقنا الوحيد يكمن في الفعل نفسه28. النتائج 

ذلك سأقول لك فقط ما يتبادر إلى هي في براهما العظيم. ل
.هنيذ  

أشعر في رسالتك بالحزن الذي تشعر به، لكنني أعلم أنك 
سوف تتصرف للخروج من ذلك. ال تسمح للحزن الناتج عن 

ح الذي المعرفة أن يولد اليأس، هذا الحزن هو أقل من الفر
يأتي من الحقيقة. حتى الحقيقة المجردة تحتوي بالضرورة في 

لى كل الرحمة الموجودة في الكل. إن طابعها الحاد حد ذاتها ع
لتي ال تسمح لنا سوى بالتعرف ليس سوى انعكاس لعيوبنا، ا

على هذا الجانب المتقشف. نحن لسنا وحدنا في المعاناة على 
مين في األيام الخوالي، لكنهم لم الدرب. نظيرنا اآلن، بكى المعل

.يعودوا يبكون اليوم  

                                                           

 البهاغافاد غيتا – 2 – 47. 28
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لم نمر بتجارب  حدهم: "هل تتخيل أنناقبل بضع سنوات، كتب أ
مروعة أكثر بكثير مما تعتقد أنك تمر به اآلن؟" غالباً ما يحدث 
أن المعلم يبدو أنه يتخذ موقفاً رافضاً ويخفي وجهه (الروحي) 
إلجبار التلميذ على المحاولة. على أبواب وعلى جدران المعبد 

تسمية  ن عبارة "اإلخوة " هيمكتوب كلمة "حاول". (الحظ أ
).أو المعلمين مهاتما،أفضل من كلمة   

على طول درب الطالب الحقيقي هناك حزن، ولكن هناك أيضاً 
الكثير من الفرح واألمل. يأتي الحزن من تقدير أكثر عدالً 
لصعوبات رحلته وللخبث الكبير في قلب اإلنسان، الفردي 

وجودين وأنهم كانوا والجماعي. لكن الفكرة هي أن اإلخوة م
عليهم القتال وقد انتصروا وهم يعملون  جاالً أيضاً وأنه كانر

وهذا  "،هنا لمن بقوا في الخلف. ثم، وراءهم، هناك "اآلباء
ارتقوا إلى الكمال"، تلك الذين  يعني أرواح "البشر الصالحين

الكائنات التي عاشت وعملت من أجل اإلنسانية منذ عصور 
ن يواصلون التأثير خارج مجالنا، اليزالووالذين، هم اآلن 

ينا، ألن قوتهم الروحية انتشرت على هذه األرض لجميع عل
النفوس الطاهرة. تأثيرهم المباشر يشعر به المعلمين، ومن 

.خاللهم يصل إلينا  

أنا أؤكد لك أن كل هذا هو اإليمان، كما تقول، ولكن ما هو 
لذا صغ في  اإليمان؟ إنه الشعور الحدسي: "هذا صحيح".

حقيقي قة، بحيث تشعر أنك األشياء على أنها حقيعقلك بعض 
.زد إيمانك بها ثم  

تقول. إن  " كماال تقلق. ال تترك نفسك أن "تصاب بالجنون
"تصاب بالجنون"(بالطبع مجازاً) هو دليل على أنك  مسألة أن
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قلق. من وجهة نظر العالم، قد يبدو من الجيد أن نكون قلقين 
 كن في الغيبيات، فإن األمرمسألة ذات أهمية كبيرة، ولبشأن 

مختلف، ألن القانون ال يأخذ في االعتبار مشاريعنا وأهدافنا 
 وليس أيضاً رغبتنا في أن نكون في األمام أو في الخلف.

إذاً، إذا كنا نحن قلقون، فنحن نثير عائقاً أمام التقدم بسبب  
نا. لقد كتبت إلى االضطراب الذي نحدثه وعدم انسجام جهود

ن ملكاً له فهو ينتمي إليه. العكس هو الصحيح: ا كاأن م" ب"
 ما ليس له، ال ينتمي إليه. لماذا ال تأخذ الدواء29 الخاص بك؟

 

  

 

 تحيات لك.

 التوقيع: ز.

 

.350 – 349صفحة  – 1889شباط  –مجلة الدرب   
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6666الرسالة   
 

 

جاسبر عزيزي   

ليل إنه تقدم كبير بالنسبة لك لسماعك األجراس الصغيرة التي ق
ها من الناس تسمعها، ويظهر أنك في النقطة التي يمكنك في

سماعها، إنه كثير بالحقيقة. ال تبحث عن صوت األجراس 
ولكن ضع في اعتبارك األفكار التي تدخل العقل في تلك اللحظة 

نت ب. أن تشعر وقدمها إلى محك روحك، تماماً كما نصحت أ
المحتمل أنك تقلق بشأنه من  أالبأنك "ميت" هو شيء يجب 

ع لنظام يسود في الطبيعة والذي، كما سترى، مذكور في تخض
مجلة الدرب (أبريل، 1886، صفحة 14)30. التفسير هو: 

الروح بوصولها إلى مكان أو بيئة جديدة، تبقى صامتة لفترة 
تستمد الروح القوة  - هذا ما تسميه "الموت" -زمنية معينة 

الجديدة، وبعد ذلك تبدأ في  منه، ثم تتعود تدريجياً على بيئتها
يمكن اعتبار هذا مثاالً في خجل التحرك. في الحياة العادية، 

الطفل. الخجل هو االحتياطي الذي يتمتع به في بيئة غير 
معتادة. وهذا بالضبط ما يحدث عندما تذهب الروح إلى مكان 

.إلى بيئة جديدة غير معروف أو  

رر. كل طموح جهودنا ال يمكن أن تعاني من خسارة أو ض
ريق الذي يربط بين األعلى يضيء أكثر إشراقاً على الط

واألسفل. ال شك في ذلك. ليس ما نفعله هو المهم، ولكن حسب 
الروح التي نفعل بها حتى أقل األشياء. استمع إلى كلمات 

                                                           

 مقال اسمه االستبصار نشر في مجلة الثيوصوفيا. 30



50 

 

يفعل أفضل ما بوسعه المعلم: "من يفعل كل ما في وسعه و
."يفعل ما يكفي لنا  

ان يقدر هذه الحقائق ويشعر تمثل في أن اإلنسالفعل البسيط الم
بهذه التطلعات هو دليل على أنه في الطريق الصحيح. من 

 ً .الجيد السير هناك اآلن. لن نعيش دائما  

الموت يجب أن يأتي. أيضاً، أليس من األفضل بكثير احتضان 
يكون المرء في العمل، بدالً من التهرب من رؤية الموت بينما 

أة إلى حياة المستقبل؟ والدة جديدة مباشرة نفسه يندفع فج
ون باستمرار، مع قلب مرتبط بعمل المعلم ألولئك الذين يعمل

.وخالي من المصلحة الذاتية  

الروح الواحدة في الكل، هو ملك للجميع. إنه موجود معنا 
ألمر، فال يوجد مجال كبير للحزن أو دائماً، وإذا فكرنا في ا

روح الجميع تقاس بالزمن كله، وليس الوهم. إذا كنا نعتقد أن 
اآلن بتلك اللحظات التي تتعلق فقط  بأحد أجزائه، فلن نهتم بعد

بجسدنا. إذا كنا نعيش في قلوبنا، فإنه سيكون لدينا قريباً دليل 
ب على أن الزمان والمكان غير موجودان. ال شيء غري

بالنسبة للمعلم بأن يدخله وأخطائنا ليست هناك. يصل إليه 
قلب دائماً، وال شك أنه يجيب. إنه يجيب، أنا أعلم ذلك. إنه ال
ساعدنا بينما يتركنا ألنفسنا. ال يحتاج إلى االنحناء نحو ي

األرض لرؤية إخالصنا ألنه ذو جودة سماوية ويمتد امتداده 
.إلى كل مكان  

م أقل إنك يجب أن تفعل أي شيء آخر غير ما ال، أنا ال أقول ول
ارى جهدنا. ال يمكن ألحد منا أن يحكم تفعله. نحن نبذل قص

ا ال أحكم عليك بأي شكل من على أي مخلوق موجود، أن
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األشكال. في المجموع الكلي، قد تكون حياتك أكبر من أي حياة 
عشتها أنا أو أي شخص آخر. حقيقة أنك في أمريكا أو أوروبا 

.الهند ال تغير أي شيء. كل هذا هو بحث عن الظروف أو  

أنفسهم اضطروا ألن يرتقوا وسط  ن المعلمينلقد فهمت أ
ظروف أسوأ بكثير من تلك التي نحن فيها. ال يهم أين نحن: 
نفس الروح تخترق كل شيء ويمكن الوصول إليها على قدم 

نحول المساواة. ما الحاجة إذن إلى تغيير األماكن؟ نحن ال 
أنفسنا عن طريق حمل جسمنا من نقطة هندسية إلى نقطة 

بساطة، نحن نضعها تحت تأثير مختلف.ثانية. ب  

وللتغيير، كان علينا أن نفكر في المكان الذي غادرنا فيه.  
وهذا ما يسمى التعلق باألضداد، وسوف يعمل على حسابنا مثل 

ا تنتج كل ما يزعزع توازن الروح. أنت تعرف أن النتيجة نفسه
فة عن اثنين من األضداد الدقيقة وبالتالي فإن األطراف المتطر

.تلمس بعضها البعض  

هذه الشعلة الساخنة التي تتحدث عنها، مثل األصوات، هي 
إحدى التجارب. هناك الكثير والكثير من األشياء! في كثير من 

األحيان، تنتج عن التوتر الشديد أو االهتزاز الذي تتعرض 
يد الذي يكون إخالصه نقياً. هم أنفسهم هو، وعليه لهالة المر

اعتبارهم كعجائب. هذه هي في كثير من  أن يحرص على عدم
. أنها مثل األنوار والرؤى األحيان "ظهورات في براهما"

الجديدة التي تظهر للبحار على ساحل غير معروف. يمكن أن 
ظهر تستمر أو تتغير أو تتوقف. الحظهم بعناية فائقة، و "ال تُ 

".نفسك مندهش أو تشكل روابط معها  
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وح ذلك. أي مساعدة تقدمها لر ال أستطيع أن أقول أكثر من
ثانية، مهما كانت، هي مساعدة لنفسك. من واجبنا مساعدة 
الجميع ويجب أن نبدأ باألشخاص األقرب إلينا ألننا، بالفرار 

بحثاً عن النفوس التي يمكن أن نساعدها، نتخلى عن واجبنا 
الي مرة ثانية. من األفضل أن تموت أثناء قيامك بواجبك الح

 مهما كان متواضع، من محاولة لملء واجب اآلخر31. 

ارفع رأسك واعتبر الكتلة الكبيرة من أخطاء الماضي 
المزعومة. كانوا بالنسبة لك وسائل ودروس. قم بطرد كل 
شك، كل خوف كل أسف، وبكل حرية، وخذ من الحقيقة ما 

ل خطوة. وهكذا األمر سيكون جيداً. الحقيقة تستطيع في ك
بلة للتجزئة وقد نستقبلها من وقت آلخر األبدية واحدة وغير قا

.يتريس) حول ما هو حقيقيمن الرؤى الخفية لآلباء (ب  

الكلمات هي أشياء. هذه وجهة نظري وهذه حقيقة. على 
لكنها  أشياء،المستوى السفلي للعالقات االجتماعية، إنها 

أشياء بال روح وهي ميتة، ألن العادات التي ولدوا بها جعلتهم 
شلة. لكن إذا انحرفنا عن إطار هذه العادات، فإنها مخلوقات فا

ونقاء الفكر الذي ينعشها.  تصبح حية بما يتناسب مع واقع
الكلمات هي األشياء ويجب  طالبين،في التواصل بين  وهكذا،

أن األرض التي تم تأسيس  على هؤالء الطالب التأكد من
ً  حوارهم فيها كاملة .ليصبح مفهوما  

ء الذين يُطلق عليهم هؤالء الرسل األحيادعونا نستخدم بحذر 
.الكلمات :اسم  

                                                           

 راغاالت غيتا. 31
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حيث سأراك في الخطأ، سأتحدث، لتحذير أخي الذي ال يعرف، 
مؤقتاً ألنه إذا لم أدق ناقوس الخطر، فقد تكون هناك أشياء 

إلى مسار يرضيه لفترة من الوقت، لكنه ثانية يمكن أن تحوله 
جد أسباب سيندم في وقت الحق، وعندما يفهم خطأه، سي

وجيهة للتنهد ورائي، عبر قرون مظلمة من االنفصال، نأسف 
.طأت في واجبي بعدم التحذيربشدة ألنني أخ  

 

 تحياتي كالعادة

 التوقيع: ز.

 

 

:مالحظة من جاسبر نييماند  

 

المستوى الجديد حيث يمكن أن تذهب الروح، والتي هي 
 موضوع هذه الرسالة، هو المستوى النجمّي. إنه أعلى من

المستوى المادي ويتكون من درجة دقيقة من المادة. عندما 
في العثور على يحول الطالب انتباهه إلى الحياة العليا ويرغب 

دث. لقد الطريق بشكل مكثف، تبدأ روحه في االستيقاظ والتح
سمعت صوت الروح. عندئٍذ تبدأ الحواس الداخلية في التفتح 

يكاد المرء يسمع في البداية بضعف شديد وبدقة، بحيث ال 
رسالتها. لكن الروح حولت انتباهها إلى المستوى النجمي، أول 

الصاعد، يتم بعد ذلك نقل طاقة  ما يجب أن نعرفه في طريقنا
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 مستوى النجمي وهناك تدفقالروح من المستوى البدني إلى ال
للعديد من األحالم المشوشة والخبرات الغريبة أثناء االستيقاظ 

.والنوم  

أن يستمر أو يتوقف، كل شيء يعتمد على  ضع يمكنهذا الو
. إنه مستوى مربك للغاية ويمكن للمرء الروح الفردية والكارما

أن يقول، بشكل عام، أنهم أكثر حظاً من الطالب اآلخرين الذين 
يتمكنوا من إحراز تقدم ملحوظ في األمور الروحية دون أن 

 يكون لديهم أي تجربة واعية للمستوى النجمي. 

عندها قد يقومون الحقاً بدراسته من األعلى، وليس من 
ل بكثير على أنفسهم. يجب أن نعرف كل األسفل، وبخطر أق

شيء، لكن يمكن تحقيق تقدمنا بطرق مختلفة، حتى عن طريق 
يجب أن نعود  مع ذلك الحالة،تخطي درجات معينة، وفي هذه 

ع وجود ضرر الحقاً إلى ما قد تركناه جانباً. ال يعني هذا التراج
 ع، الأو فقدان الدرجة المكتسبة، ألنه بمجرد الفوز في الواق

.يمكن ضياعه  

المستبصرون واألشخاص غير المدربين الذين لديهم رؤى 
غالباً ما ينكرون هذه الحقيقة بأن المستوى النجمّي يتألف من 

مادة أكثر دقة. ال يميزون بين الحواس النفسية والحواس 
ن يروا من خالل المادة الخشنة الصلبة، مثل الروحية. يمكنهم أ

كما لو  وهكذا،في الجسم البشري، تلك الموجودة في الجدار، و
كانت زجاجية، لكنهم ال يستطيعون الرؤية من خالل المادة 

النجمية، وبالتالي، فهم يعتبرون بأن أشكالها وجميع الصور 
قط والمظاهر الُمدركة في النور نجمي بأنها حقيقية. يرى ف

الحكيم من خالل هذه األوهام التي هي أكثر قوة بكونها تتألف 
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درجة أكثر دقة من المادة: الطاقات المتعالية، القوى من 
الشفافة لديها قوة للفعل متضخمة جداً على الطاقات األكثر 

.خشونة  

يتمتع الحكيم بقدرة التحكم في معدل االهتزاز الذي يمكنه 
ديث عن المستوى النجمّي، أضع تبديدها أو تفكيكها. عند الح

ذلك الجوهر المرتفع في اعتباري مستوى الروح األدنى وليس 
والمنقى الذي يسميه مؤلف كتاب "نور على الدرب" "النجمي 

.اإللهي"  

من خالل القلق، قمنا بتحريك القوة االنضباطية لإليغوية التي 
تكثف وتسبب االضطراب لمجالنا المغناطيسي وتجعلنا أقل 

.ذة لرائحة المستويات العليانفا  

 
 التوقيع: ج.ن.32

 

.381 – 378صفحة  – 1889 –آذار  –مجلة الدرب   
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7777الرسالة   
 

:عزيزي جاسبر   

لدّي رسالتك، أيها الرفيق، حيث تخبرني فيها إلى أي مدى  
تريد إرسال عدد قليل من الحكماء إلى الواليات المتحدة 

نت تعلم، رغم ذلك، أنهم ال لمساعدة جميع الطالب الحقيقيين. أ
يحتاجون إلى المجيء إلى هنا شخصياً للمساعدة. من خالل 

هناك احتمال  فحص رسالتك بعناية، لدي انطباع بأنني أكتشف
وجود جرثومة من الشك في قلبك، فيما يتعلق بالترتيب الحكيم 
لكل األشياء، ألن كل شيء يخضع للقانون، والمعلم في المقام 

"إمكانية جرثومة الشك". ألنه،  فقط،أنني أقول األول. الحظ 
أنا أحكم من خالل تجربتي الخاصة. أتذكر جيداً الوقت الذي 

"كم سيكون أفضل لو كان شخص ما  تقول،فكرت فيه، كما 
!".!هنا  

إذا سمحت لهذا النوع من التفكير بالبقاء فيك، فسوف يتم 
بعد تحويله إلعطاء جرثومة من الشك، والتي ستصبح فيما 

متأصلة كنبات. انبذها مرة واحدة ولألبد! في هذه اللحظة، ال 
حالة حدوث تحول تعطي االنطباع بأنها بذرة الشك، ولكن في 

على أنه ال يمكن  يكون التغيير كبيراً لدرجة أنك ستحكم خطأقد 
 أن يأتي من نفس األصل. 

أفضل وجهة نظر هي: األمور جيدة كما هي اآلن، وعندما 
ت لتحسينها، فستكون كذلك. في هذه األثناء، من يحين الوق

من أننا نفعل كل ما في وسعنا أينما كنا، كما  واجبنا أن نتأكد
.شعر باالضطراب أو الضعضعة من أي شيءنعتقد، دون أن ن  
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كم مرة على مر السنين لم أقل وفكرت في نفس األشياء التي 
مليون وهذا هو مضيعة! لماذا تهتم بما يحدث ل -تكتبها لي 

شخص؟ أال يموت كل يوم الماليين من البشر دون أن يخبرهم 
على كل هذا؟ أحد بكل هذه المواضيع؟ هل تخيلت أنه لم يحصل 

موت السماوي في حد ذاته ال يُترك للصدفة." وهكذا يجب "وال
أن نتعلم أنت وأنا أن نفكر بالموت أو بمجاعة الماليين من 

ك، سيكون من األفضل الناس دون أن يفشل القلب. خالف ذل
.عن كل شيء اآلن التخلي  

فكر أنه في الوقت الحالي، في العديد من األماكن النائية، هناك 
ص الذين لن يتمكنوا من سماع هذه الحقائق العديد من األشخا

أبداً. هل تقلق بشأنهم؟ هل تفهم وضعهم؟ ال. أنت فقط تفهم 
هل تريد أن جزئياً وضع أولئك الذين ولدت بينهم، أي بلدك. 

تفعل شيء أكثر مما في وسعك؟ هل تريد القيام بعمل آخر؟ ال 
، واعطي عيتزعزال بالطبع. لذا ابق هادئاً، في منصبك، والقلب 

لوحة تمثل صورة الموتى والمجاعات المادية والمعنوية، التي 
من المستحيل في الوقت الحالي منعها أو تخفيفها. إيمانك 

.شيء سيعلم أن يتم تزويده بكل  

يجب عليك الوصول إلى درجة الهدوء هذه  إنهأنا ال أقول 
اآلن، أو التخلي عن البحث عن الطريق. ما أقوله هو أنه يجب 
عليك أن تعترف بأنه عليك بالمطلق محاولة الوصول إليه. ألن 
هذا هو االختبار: لماذا تقلق بشأنه؟ في يوم من األيام سيكون 

فسنا ل أي صدمة، وأن نعد أنعلينا أن نكون قادرين على تحم
لهذه اللحظة، يجب أن نتغلب على بعض الصعوبات البسيطة 
اآلن. من بين أمور ثانية، هناك نفس الموقف الذي نحن فيه 
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بينما نشعر  -اآلن، أنت وأنا، وهذا يعني، أن نتمسك بموقفنا 
.بالوحدة الكثيرة والمخيفة  

نحن نتمسك به،  لكننا نعرف أن المعلمين قد تركوا لنا أمراً:
رغم من أنه من وقت آلخر تتآمر األشياء واألحاسيس على ال

والبشر والظروف لتجعلنا نرى أنهم يضحكون علينا. كل هذا 
مجرد واحدة من عواقب كارما الماضي التي يتم  -مجرد وهم 

استهالكها أمام أعيننا. كل هذا المشهد الالواقعي هو مجرد 
 ن بسحر براكريتي القويصورة تم عرضها على شاشة الزم

 (الطبيعة). لكن أنت، متفوقين على الطبيعة.

نظراً ألن جزءاً من  ذلك،لماذا تقلق بشأن هذه الصور؟ ومع  
هذه الشاشة نفسها يتكون من جسمنا الفاني، ال يمكننا منع 

اإلحساس الناتج نتيجة الرتباطنا بالجسم. انها مجرد شكل آخر 
في هذه الحالة، ما هو؟ إنه  من أشكال البرد أو الحرارة.

اهتزازات. هذه االنطباعات محسوسة، لكنها غير موجودة في 
.حد ذاتها  

من مشاهدة اللوحة بهدوء أثناء مرورها كقطع  نحن نتمكن
صغيرة كشظايا، متخطية السنتيمترات القليلة المربعة المضمنة 

في الحدود السطحية لشكلنا اإلجمالي. هذا ما يجب أن نفعله 
ه نسخة من الشكل العام األكبر. خالف ذلك، لن نكون قادرين ألن

ناك أيضاً على فهم الصورة المدركة على نطاق أوسع. أليس ه
العديد من السنتيمترات المكعبة من جسمك التي يحق لها أن 

 تعرف الحقيقة وتصبح أكبر من اآلن؟

فأنت تعاني من جهل الكثير من البشر اآلخرين!  ذلك،ومع 
لكنني أعاني أيضاً. ال تتخيل أنني في الحقيقة من هو  -تعاني 
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يد ألنك موصوف في هذه الرسالة. ال. إنني أشعر بالحزن الشدال
في الخارج، لكن في الداخل أحاول أن أدرك النصيحة التي 

 جدية ثمقدمتها لك للتو. يا له من حلم! أنا هنا ألكتب إليكم بكل 
.فضل بكثير منيأدرك أنك تعرف هذه األشياء جيداً، وأ  

ليس  -ومع ذلك، يا عزيزي جاسبر، أشعر من وقت آلخر 
كل نبضة قلب في شكوك حول المعلمين، الذين ينظرون إلى 

ولكن يأس رهيب لهؤالء الناس. -االتجاه الصحيح   

يا إلهي العمر أسود كالجحيم، قاسي كالحديد. إنه العصر  
سود. ومع ذلك الحديدي، إنه كالي يوغا. كالي دائما باللون األ

فإن هذا الكالي يوغا، بطبيعته وسرعته الفائقة المتسارعة 
المزيد مع طاقاتها وحدها، وفي يسمح لجميع الكائنات بالقيام ب

ولكن، أيتها السماء وقت أقصر، مقارنة بأي يوغا ثانية. 
العادلة، يا لها من معركة! شياطين من جميع المجاالت، سحب 

مخدرة وأشكال مرعبة، انبعاث روائح  تهدد باألبخرة الكارمية،
جميع الجوانب! في كل منعطف، نحن معرضون لمخاطر  من

.جديدة  

تخيل صديقاً يمشي بجانبك، ومن الواضح أنه على نفس 
عاً بتأثيرات الموت هذه، ويستعد لسد المسار: فجأة، أصبح مشب

هذا الطريق هو أيضاً طريقه! نعم، اآللهة نائمة  -الطريق 
قت. ولكن ال تزال هناك قلوب نبيلة على هذه لبعض الو

األرض، تبدأ من جديد معركة الزمن الماضي. يبحثون عن 
البعض لمساعدة بعضهم البعض. بعضهم   

 ، ولكنء شياللفشل نحن ال نريد أن نفشل في توقعاتهم. ا
اً.ستكون رهيب التوقف عن العمل من أجل اإلنسانية واإلخاء  
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ا غير لك. ومع ذلك اليزال طريقنال يمكننا: نحن ال نريد ذ
واضح. ال، هو ليس واضح. وأشعر بالسعادة إذا كان بإمكاني 

رؤية الخطوة التالية. تبحث عن المحارب33. إنه هنا، في مكان 
يستطيع أن يجده لك. يجب أن تجد ذلك بنفسك. ومع ما. ال أحد 

ذلك يحارب دائماً. ال شك أنه يراك ويسعى جاهداً ألن تراه. 
.دائمبشكل ل ذلك الوقت، يحارب، باستمرار ووخال  

كما أن الخطوط الفاصلة هي مرسومة جيداً وكما نرى 
مجموعات مختلفة! يريد البعض شهادة، آخرون حفلة قسم، أو 

رياً أو تصريحاً. ولكني أرى أيضاً أولئك الذين ال اجتماعاً س
".حتى هذه الساعة، أدرك أنهم "أصحابي وهذا،يطلبون كثيراً   

يحتاجون إلى هذا النوع من الحماقة. انهم حاضرون  ال
يسمعون ويفهمون صرخة الحرب، يتعرفون على العالمة. لكن 

قول أين اآلخرين؟ هناك الكثير من الذين أخذتهم على جانب أل
لهم الكلمات الدقيقة وافتح لهم قلبي حقاً، لكنهم لم يسمعوا 

 ً آخر. أنا تنفس  شيئاً، كانوا يعتقدون أن هذا القلب كان شيئا
في كل أعدادهم. ربما هناك شيء ما فاتني؟  الصعداء بتفكيري

 ربما البعض اآلخر لم ينتمي لي؟ 

واإلشارة، لكنهم ليسوا هناك بعض الذين فهموا جزئياً الكلمات 
متأكدين من أنفسهم إنهم على دراية بانتمائهم، لكنهم ما زالوا 

.محتجزين للوراء  

                                                           

 نور على الدرب، الكتاب الثاني، القواعد 2، 3، 4. 33
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أنت ال تحتاج انك في الترتيب معروف؟ أال ترى يا جاسبر أن مك
إلى ضمانة ألنهم فيك. حسناً، يا له من خطاب رهيب! لكن هذا 

.صحيح من طرف إلى آخر  

يمكن  فيماهاية فترة زمنية معينة، يدخل طالب الغيبيات، وفي ن
العلوم أن نسميه حركة من االضطرابات النفسية، أو زوبعة 

وتأثيرات من حوله. بالكاد  غيبية. في البداية، يتأثر بمشاعرال
رفض هذه القيود حتى يدخل في دوامة ناتجة عن الجهد يبدأ 

 القوي التي تبذله الذات العليا لجعله يتذكر حيوياته الماضية.
.تحت تأثيرها هتضع الماضيةعندئٍذ، هذه هي الحيويات   

تصبح مثل السحب التي تلقي بظاللها على طريقه. للحظة يبدو 
يبدؤون في  ثم،ثم تتالشى: سحابة بسيطة. أنها ملموسة، 

التأثير على حافزه للعمل، بطرق مختلفة للغاية. يوم، يشعر 
لكنه بأنه غارق في موجات من الرغبات لفعل شيء ما، 

.في هذه الحياةأو هدف ال يجد أي سبب  بحياد،نفسه  بفحص  

إنها صدى الحياة الماضية التي تبدو له وكأنها دعوة واضحة 
ً  مباشرة في الوجه34. إنها تجعله يرتعد ويمكنها أن  تقريبا

ترميه. تنتهي هذه الكتلة من الذكريات بالوقوف أمامه كشبح 
أو مثل الشخص الذي يقف خلفك عندما تواجه مرآة، يبدو أنها 

تنظر إلى كتفه. على الرغم من ميتة وماضية، فإن لهذه 
. األرواح لها القوة  

                                                           

الحظ أن عمليات اإلحياء هذه، الواعية إلى حد ما للحيويات السابقة،  34
هي تلقائية. الطالب ال يبحث عنها بدافع الفضول، كما يفعل كثير من 

.الناس اليوم الذين يميلون للتقنيات الحديثة الستكشاف حيويات الماضي  
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الختيار. الطالب، أيضاً، يكتسب القوة وا  

وجوداته السابقة مليئة بالخير، فستكون القوة إذا كانت جميع 
الصالحة له ال تقاوم. ومع ذلك، فجميعهم جاءوا على حد سواء 

البعث من خالل جهوده. في هذه  ويُسِرع هذالمحاذاة أنفسهم، 
الدوامة التي تحيط به، ينجذب األفراد اآلخرون وتنمو ميولهم 

احتياطي  ، بنشاط. إنها مرحلة تجعلالخفية للخير أو للشر
 الطاقات الكارمية تدخل على الخط.

الخيار هنا: األحداث تحدث واحدة تلو األخرى، وإذا جاز  
التعبير، فإنها تقدم نفسها: في مواجهتها، إذا اختار الطالب 

 بشكل سيء، فإن المعركة صعبة.

في هذا االختيار، قد يجذب التفضيل الممنوح لصورة أو  
تمي إلى الماضي، ألن الجميع قف، ما شابه ذلك والذي ينمو

لهم حياة خاصة بهم. هل تشعر بالدهشة من أن الجنون يصيب 
أحياناً أولئك الذين يندفعون غير مستعدين، وقبل اللحظة 
المناسبة، إلى "دائرة الزاهدين"؟ ولكن هذا الجنون هو 
إلى  ضمانهم لحماية حياتهم في المستقبل، أو ضمان عودتهم

.العقل  

قوي لمشاعري األخوية ورغبتي المستمرة في  لك مني تأكيد
.مساعدتك  

 

 التوقيع: ز.

.10 – 7ص: – 1889 –نيسان  –مجلة الدرب   
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:مالحظة من جاسبر نييماند  

 

فيما يتعلق بموضوع العمل الكرمي، تجدر اإلشارة إلى تذكر 
 "األعمال غير موجودة إال في شكل رواسب باتنجالي:كلمات 

. أ). كلمة "أعمال" تعني هنا 12أفس،  الثاني،ذهنية" (الكتاب 
المبلغ التراكمي لألعمال، أو للفعل. تظل نتائجها  الكارما،

رواسب ذهنية، أو طاقات محتملة، في الجزء األعلى من المبدأ 
لتنضج الخامس. وعندما يتم تجسيدها، فهذه البذور موجودة "

ف مواتية. في بعض على لوحة العقل" كلما تتعرض لظرو
دم وجود حافز إليقاظها، كما في حالة األحيان تظل نائمة لع

.األطفال  

زمن نظراً ألن الرواسب العقلية لألعمال، التي تم جمعها من 
في مجال العقل، تصل للنضوج، فإن النتيجة، وفقاً  المحدود

االستحقاق والال استحقاق  لنسبها الكبيرة أو الصغيرة من
 حقاق هو أقل من تأثير الال استحقاق، أو(مجموع االست

متواضعة أو  الوالدة،العكس) هو الذي يؤدي إلى نتائجها، مثل 
الثاني (الكتاب  سامية... أو تجربة ممتعة أو غير سارة "

 أف.13 – ب)35.

العقل يحفزنا ويدفعنا إلى أعمال جديدة. يتم االحتفاظ بالدافع 
ن خالل ايحاء داخلي بالداخل، بحالة بذرة، ويمكن أن تنضج م

                                                           

هذه االقتباسات ليست مأخوذة من أمثال يوغا باتنجالي حيث تم  35
ذة من إصدار آخر. للحصول على مها بواسطة جودج، ولكنها مأخوتقدي

راجع النص وفقاً لجودج مع نفس المراجع، وكذلك  موازية،دراسة 
.(مالحظة المترجم) 11إلى  7أف.  الرابع،الكتاب   
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أو خارجي. هل يمكننا أن نهتم أكثر من أي وقت مضى 
أفكارنا عن كثب؟ ومراقبةبالوقوف في المجال الذهني   

قل، تمتلك قوة األفكار ديناميكية. كل واحد منها، بمغادرتها الع
حيوية خاصة بها، والتي تتناسب مع شدة انبعاثها. بما أن 

تحرك يتناسب مع مربع سرعته العمل الذي يقوم به الجسم الم
قوة التفكير يجب أن تقاس بالقوة المربعة  إنيمكننا أن نقول 

أو بالقوة الرابعة لقيمهم الروحانية، حيث تزداد هذه الطاقات 
ة الروحية كونها غير شخصية، سيالة المتقنة النشاط. القو

وغير مرتبطة بأي مركز قادر على كبحها، فهي تعمل بسرعة 
.ورهاال يمكن تص  

يُقال إن الفكرة التي تترك العقل ترتبط بعنصراني36، وهي 
تنجذب إلى أي مكان يوجد فيه اهتزاز مماثل أو، على سبيل 

المثال، إلى أرضية مواتية، تماماً كما تطفو بذرة الشوكة 
هنا وليس  نفسها، وتزرعالمجنحة في مغامرة في مهب الريح 

ا، فإن اإلنسان هناك، على تربة اختيارها الطبيعي. وهكذ
حتى لو  -و حسية مادية أ الفاضل الذي يتسامح في ذهنه بفكرة

فإنه يرسلها لتضخيم الدفقات الشريرة  -قام على الفور بطردها 
التي ارتكبها اإلنسان الشرير، الذي يعتقد أنه منفصل عنه 
 بهاوية واسعة، والتي قد أعطت دفعة جديدة نحو الخطيئة.

                                                           

تشير "الكينونات العنصرانية" إلى أشكال من طاقات الطبيعة شبه  36
انية) في النشاط النفسي. انظر الواعية، والتي تتدخل (من بين أمور ث

.الرسالة الحادي عشر الثاني،المجلد.   
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صيين، وعلى سفنج، مساميين وامتصاكثير من البشر مثل اإل 
أي عنصر من النوع الذي تفضله  استعداد المتصاص بأنفسهم

.طبيعتهم  

نحن جميعاً هكذا، أكثر أو أقل: نحن نجذب ما نحبه، وأحياناً 
نستمد طاقة أكثر من حيوية األفكار التي تأتي إلينا من الخارج 

ذ العصبي. هذا أكثر من تلك التي تتكاثر فينا خالل فترة االستنفا
تي أبلغت لآلخرين اإلدراك لمسؤوليتنا فيما يتعلق بالدوافع ال

يعطي الكثير للتفكير فيه. نحن نعيش في بعضنا البعض وغالباً 
ما يكون ألفعالنا المختلفة مصدر مشترك. ال يمكن لعالم 

الغيبيات أن يقطع شوطاً طويالً في طريقه دون إدراك كم هو 
ماءاتنا هي نحن، مهما كان المجال أو "وصي على شقيقه". انت

.يعيشوا فيه وينضجونالمكان الذي يمكن أن   

 
 التوقيع: ج.ن.37

 

.34 – 33ص  – 1889 –أيار  –مجلة الدرب   
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8888الرسالة   
 

 

:عزيزي جاسبر   

استغل بضع لحظات لإلقرار باستالم رسالتك. نحن في فترة 
النبوءات  انتظار وصمت. ال شيء يبدو على قيد الحياة. جميع

تسير بال مباالة. صامتة. لكن الساعة الكبيرة للكون ما زالت 
األحد، شاركت في التأمل وتلقيت بعض الفوائد. كنت أتمنى أن 

أراك لتتحدث عن ذلك. لكن هذه األشياء عالية جداً بحيث ال 
يمكن ترجمتها إلى كلمات، وعندما نتعامل مع الموضوعات 

لتعبير عن أفكارنا. نحن ال نعيش نجد أنفسنا غير قادرين على ا
ت أرواحنا. كل ما يمنعنا من استعادة األفكار وفقاً ألعلى إمكانيا

العالية عن الماضي البعيد يأتي من ضعفنا وهو ليس عمل أحد 
آخر غيرنا. كم تبدو بدون أهمية هموم األرض عندما يغرق 

 المرء في تفكير عميق، نقدرهم عندئذ بقيمتهم الحقيقية، وبعد
.ذلك يتالشون  

م وصعب، وكما صحيح أن الطريق المؤدي إلى اآللهة مظل
تقول، لن نحصل على أي شيء منها في النداء األول، يجب أن 

ندعو له في كثير من األحيان. ولكن يمكننا أن نتوقف عن 
التطلع إلى األمام، ألنه مهما كان الظالم أو ضعفنا، فإن 

"المشاهد38" يرى كل شيء، يلوح لنا ويوشوش لنا: "تمسك 

                                                           

المشاهد، المتفرج، الصامت، يعني اإلله الباطني، اإليغو العليا  38
 باإلنسان.
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يث ستكون معي إلى ة، ألنني أعددت لك مكاناً حبالشجاع
.األبد". إنها الذات العظمى: إنها أنفسنا  

يحاول قائدي العالم مساعدتنا باستمرار. قد نذهب إلى ما وراء 
الغيوم ونراهم بشكل دائم! دعنا نتحلى بالصبر. كل عقباتنا 

الماضي. احتياطي القوة أنشأناها بأنفسنا. كل قوتنا هي تراكم 
 ً . من يشعر اآلن بأنها قريبة هذا، يجب أن نحصل عليه جميعا

منه هو الذي قام في هذه الحياة بتوجيه أفكاره بالطريقة 
الصحيحة. إذا لم يدرك اآلخرون ذلك، فذلك ألنهم عاشوا في 
العمى. إذا لم تشعر بذلك ولم تره بشكل أكثر وضوحاً، فذلك 

.اقاتك العقلية نحوهألنك لم توجه كل ط  

صدر القوي للطاقة الكارمية من الممكن االعتماد على هذا الم
من خالل توجيه نار عقولنا نحوه. الخطوة الحقيقية، بالطبع 

حب اإلله وجميع الكائنات.  -هي التوجه نحو الحب   

إذا كان لدينا انطباع، في ختام المطاف، أننا لم نصل بعد إلى 
ة" ولم نشارك في هذه المجموعة مرتبة "النفوس العظيم

"النفوس التي تخدم اآللهة"، فال يتعين علينا أن الكاملة من 
نشعر بالخيبة: ننتظر وقتنا على امل. لذا انتظر بصبر، في 

كل جهد، مع العلم أنه هكذا تعمل الطبيعة.  الصمت الذي يلي
ألنه في فترات الظلمات التي نمر بها، ال نرى أنها تفعل أي 

أجلنا يث يحدث هذه الظلمات، بينما، بال شك، ومن شيء ح
.أيضاً، يستمر العمل في مجاالت ثانية  

ما تصفه ليس الروح أبداً، إنها مجرد خبرة جزئية. إذا كنت 
تعرف الروح، فيمكنك اإلجابة على كل هذه األسئلة بنفسك، ألن 
كل المعرفة تكمن هناك. في الروح يوجد أيضاً كل مخلوق وكل 
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و مسألة ا الجهد لترسيخ أفكارك في المركز العميق هفكر. هذ
ممارسة. يمكننا أن نفعل ذلك، لكن من المستحيل شرح ذلك: ال 

 يمكننا إال أن نقول "نفعل ذلك". 

اآلن ال تحترق بالرغبة في القيام بهذه األشياء. الخطوة األولى 
في الصيرورة هي التجرد. التجرد هو الطريق الملوكي، صحيح 

ندما نذهب . دوافعنا شفافة تتغير دائماً، تهرب منا عوموثوق
للبحث عنها. أنت قريب جداً من ذلك، لكن في هذا النهج يجب 
أن تكون حذراً للغاية. ومع ذلك، في حين أن الجسم قد يحتاج 

إلى وقت لتجربة نتائجه الكاملة، إال أننا قادرون على تغيير 
.موقف العقل على الفور  

نها) الرضا والسكينة (حسب ترتيب كل م بعد التجرد، يأتي
عرفة. نفاد الصبر للوصول يحجب الطريق ويبقيك مكانك والم

هناك. لذلك اسعى جاهداً للحصول على التجرد الصابر. إن 
الدرس المقصود للكارما في حياتك الحالية هو اكتساب صبر 

أعلى. في هذا الفصل، ال أستطيع أن أقول لك شيئاً، إنه سؤال 
ومسألة ممارسة.شخصي   

فقط  وأسعىابعد عنك كل الرغبة في الحصول على السلطة،  
لفهم نفسك. إصر على الالمباالة39. تعمق بفهم فكرة أن ما 

كنت عليه باألمس ليس له أهمية على اإلطالق: ولكن في كل 
                                                           

يستخدم جودج كلمة الالمباالة التي تعني في سياق آخر عدم امتالك  39
همال، ولكن هنا تُترجم بعدم الهموم وعدم االنتباه، ونقص الرعاية واإل

وجود أي قلق، بناًء على الثقة التي ال تتزعزع في قانون الكارما. إنها 
الهادئ الالمبالي "بأزواج األضداد" الحر والبرد، الصحة والمرض، التي 

نتحدث في كثير من  يسها في البهاغافاد غيتا. في أيامنا هذه،يتم تدر
".األحيان عن "ترك" في "هنا واآلن  
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لحظة، قاتل من أجل هذه اللحظة والنتائج سوف تتبع ذلك من 
.تلقاء نفسها  

تبخر! اصرف النظر عنه. أنت  لقد ال شيء.ما هذا؟  الماضي!
ماضي نفسك. وبالتالي، ال يتعلق بك مثلما أنت حالياً. بداخلك 

 مثلما أنت موجود اآلن، يكمن كل الماضي.

اتبع المثل الهندوسي: "ال تندم على أي شيء، وال تغتم أبداً  
ولكن عليك أن تقطع كل الشكوك بسيف المعرفة الروحية"40. 

طأ. ال أقلق بشأن ما كنت عليه وماذا د سوى الخسف ال يولاأل
كان األخر كذلك. ما يهمني فقط ما أنا عليه في كل لحظة. ألن 

كل لحظة، وعلى الفور لم تعد هناك، يتبع ذلك أنه إذا فكرنا في 
فإن اللحظات  ذلك،الماضي، فإننا ننسى الحاضر، وبينما ننسى 

ه.وتضخم تمر بجانبنا، لتنمي الماضي  

على أي شيء، وال حتى على أعظم حماقات   تندملذلك ال
وجودك، ألنها في الماضي، بينما يجب أن تتصرف في الوقت 

 الحاضر، وهو في نفس الوقت الماضي والمستقبل. 

من القيود  وبالتالي مع المعرفة المطلقة بأن كل محدودياتك
يرجع إلى كارما الحياة الماضية، أو الحاضرة، وبثقة ثابتة، في 

 -بأنها القاضي الوحيد  الكارما وبفهمهاع األوقات، في هذه جمي
سوف  -الذي سيكون جيداً أو سيئاً وفقاً لما ستكون قد فعلته 

تكون قادراً على تحمل كل األحداث والحفاظ على صفاءك، على 
طات العابرة التي يشعر بها الجميع ولكن ذلك الرغم من اإلحبا

 يطارد دائماً نور الحقيقة.

                                                           

 البهاغافاد غيتا، الرابع، 42. 40
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:الية تشرح كل شيءة التاآلي   

ما المكان الذي يمكن أن يكون هناك للوهم وأي مكان للحزن "
في الشخص الذي يفكر في وحدة الروح والذي يعرف أن جميع 
 الكائنات الروحية متطابقة في طبيعتها مع الكائن األسمى41؟".

في كل هذه الخبرات الداخلية، هناك المد والجزر، وكذلك في 
عوداً وهبوطاً. عند نقطة معينة، تهبط اآللهة المحيط. نذهب ص

فكر في إنزالهم، حاول، على ثم يعودون إلى السماء. ال ت
لنزول ل على المسار الذي يتبعونه " أعلىرفع "نفسكاالعكس، 

منهم، بهدف تلقي  تقتربعندما يعودون بشكل دوري، وبذلك 
.مؤثراتهم في وقت مبكر أكثر من قبل  

الوداع42. أمل أن تشعر دائماً صعود تدفق األعماق الواسعة 
إلى ما هو أبعد من نبضات القلب الصغيرة. ربما رفاقنا 

لكن إذا لم يأتوا، فسننتظر على أي حال.  يدري؟يقتربون؟ من 
ون من الضروري، يوماً ما أو آخر، أن تظهر الشمس، من سيك

خالل اختراق الغيوم. هذه الفكرة سوف تحافظ على قوتنا 
سوف نضطر إلى إبقاء  "،جود "حارس العتبةعندما، في و

.لفترة من الوقتبذلك أعيننا مفتوحة والتظاهر   

 

 التوقيع: ز.

 

                                                           

 ايسبا أوبانيشاد، ج. 6، 7. 41
 .adios  بالنص  42
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:نييماند مالحظة من جاسبر  

 

الذي تتم اإلشارة إليه، يتطلب أيضاً بعض  الصبر األعلى" ،"
االهتمام. إنه الخط الفاصل الشفاف الذي يفصل الغرور عن 

أخطاء. التذبذبات من واحدة إلى التواضع. كالهما متطرفان و
الثانية ليست أفضل بكثير. كيف يمكن أن نكون فخورين عندما 

أن نكون متواضعين نكون صغيرين للغاية؟ كيف نجرؤ على 
ما نكون كبار؟ في كلتا الحالتين، نحن نجدف. لكن هناك عند

" "ليست عالية جداً وال منخفضة جداً  االثنين،نقطة صلبة بين 
حيث أمر كريشنا أرجونا على الجلوس43- وهي النقطة التي 

كانت وجهة نظره. إنها بالنسبة لنا نقطة الدعم القوية التي فاز 
.بها إيماننا على العالم  

دائماً هادئين، دون الوقوع تحت تأثير أي إنسان يجب أن نظل 
مهما كان عظيماً، ألن كل واحد منا يحتوي على إمكانات كل 

تأثير أحد" ال يعني أننا يجب أال ننحني اآلخرين. "ال تقع تحت 
ألولئك الذين تتحدث الروح من خاللهم. إنها روحهم العظيمة 

ني.التي نكرمها وليس الطين الفا  

ن ننظر بعمق في كل ما يأتي من هؤالء الناس يجب علينا أ 
يبدو عليه مظهر الحقيقة  وكذلك كل ما يأتي من أي مصدر

أن يكون ذلك صحيحاً، وإذا ونحاول بصدق أن نرى كيف يمكن 
جانباً باعتباره ثمرة غير ناضجة  لم نجد شيئاً هناك، فلنتركه

                                                           

 البهاغافاد غيتا، السادس، 11. 43
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لنا. يجب أال نتخلى عن حدسنا التباع أي شخص، على الرغم 
  .من أنه يمكننا التشكيك في حكمنا في أي وقت

دعونا ال نتصرف دون االستحسان الباطني، لكن ال نبقى جهالء 
سنواجهها في محاولة التمييز بين بأن هناك صعوبات جدية 

الخيال أو هذا الصوت الحدسي وبين األحاديث غير المتسقة في 
يجب أن الرغبة أو الكبرياء. إذا كنا منصفين ألنفسنا، فإنه 

 نكون محايدين.

كيف يمكن للمرء أن يكون عادالً آلخر إذا لم يكن عادالً لذاته؟  
من نفسه أكثر مما بموجب القانون، يعاني اإلنسان من الظلم 

 يسببه لآلخرين.

ال  الكوني:ماذا يهم ماهي المصالح التي تعارضت مع المجرى  
يعلم القانون إال أن أحدهم حاول تحويله عن طريق الظلم. إنه 

اد، أو حتى جهلهم بهم. إنه قوة محايدة وغير يتجاهل األفر
شخصية، ال يمكن فهمه إال من خالل الصبر السامي، الذي 

.ي آن واحد على فعل كل شيء ويتحمل الكليجرؤ ف  

ال تندم على شيء. الندم هو فكرة وبالتالي طاقة. إذا حولنا 
مساره إلى الماضي، فسيتم ممارسة تأثيره على هذه البذور 

نشطها، بعد ذلك، سوف تجعلهم تنبت وتنمو في القديمة وي
 مجال العقل: ومن هناك إلى التعبير في العمل، ال يوجد هناك إال

 خطوة واحدة فقط. 

في أحد األيام عندما نطقت كلمة "شبح" أمام طفل، قال لي: 
 "اصمت! يجب أال نفكر في ذلك. ما نفكر به يحدث دائماً".
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األطفال عندما يفكرون في  ال يوجد مراقبون أكثر حيادية من 
.شيء آخر غير التفكير بأنفسهم  

 

 التوقيع: ج.ن

.37 – 34فحةص – 1889أيار  –مجلة الدرب   
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9999الرسالة   
 

:سيدي العزيز واألخ  

أخبر هذا الصديق الذي يسألك أسئلة: ال يتم اهتداء أي  
فهذا ببساطة  فعالً،شخص إلى الثيوصوفيا. إذا دخلها اإلنسان 

"امتداد للمعتقدات السابقة". هذا سوف يظهر لك حقيقة 
ثر من امتداد الكارما. ألن أي من األفكار التي نتلقاها ليست أك

أسباب ونتائج في تتابع ال لألفكار السابقة. وبعبارة ثانية، فهي 
 ينتهي: كٍل يخلق التالي ويبقى فيه متأصالً.

لذلك، نحن جميعاً مختلفون، وبعضنا لديه أوجه تشابه بينهما.  
أفكاري اليوم وأفكارك، ملونة بأفكار شبابنا، وبالتالي سنواصل 

.ذي تتبعناه منذ البدايةباستمرار الخط الحتمي ال  

ليالً، ولكن لم يتم ذلك أبداً قبل تمدد بالطبع نحن دائماً نتغير ق
وتوسع أفكارنا القديمة إلى أفكار ثانية. ال ينبغي أن تؤخذ في 

االعتبار المفاهيم الخاطئة التي يتم طرحها جانباً من وقت 
 آلخر، إنها تلقي بظاللها هنا وهناك.

اآلخرين ونفحصها ألخوية، نتلقى معرفة لكن من خالل تأثير ا 
تصبح فيه لنا (إذا توافقت معنا). أما بالنسبة  إلى الحد الذي

 الستنتاجاتك الشخصية، فاستخدم دائماً قدرتك على التمييز. 

ال تعتمد أي وجهة نظر محددة لمجرد سماعها يتحدث بها 
شخص تثق به: فقط التقط االستنتاجات التي تتناسب مع 

ونك مخدوعاً، حتى بغير وعي، بتأثير شخص آخر، حدسك. ك
.ن لديك إيمان يفتقر إلى األصالةيعني أ  
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 المعرفة الروحية تحتضن جميع األعمال44. 

يجب على األشخاص الذين يسعون للحصول على المعلومات 
قراءة كتاب البهاغافاد غيتا جيداً. فهو سيقدم لهم الطعام 

تحت مظهره الخارجي  لقرون، إذا قرأوه فقط بعيون روحية.
ميعاً. قرأته عشر مرات من يوجد الروح الحية التي تنيرنا ج

.قبل  

أن أجد أشياء لم أراها من النظرة األولى. خالل الليل، يتم هضم 
فيه، ويتم رجوعها جزئياً إلى الذهن في اليوم  األفكار المحتواة

.التالي. الغيتا هي موضوع دراسة الحكماء  

اك فرحاً كبيراً في هذا جهل أنه إذا كان هنال ينبغي ألحد أن ي
االعتقاد، فإنه يخفي أيضاً الكثير من اآلالم. بكونه حقيقي 

وبكونه القانون، فإنه يتم وضع جميع القوى العظمى في حركة 
قبل الطالب. يبدأ بالتفكير في أنه قد تخلى عن الطموح من 

 والرغبة في الرفاهية45.

 و الطموح والرغبة في الرفاهيةفي الواقع، إن ما تخلى عنه ه 
في المستوى السفلي، وهي مجرد انعكاسات لطموحات كبيرة 
وتطلعات لرفاهية وجود أكبر. أشعة الحقيقة تستهلك األغلفة 

هذه البذور: هذه تبدأ في اإلنبات  التي وضعها الزمن على
وإثارة معارك جديدة. ال تترك أي باحث جاد غير مدرك لهذه 

لف البعض، لتعلم ذلك بأنفسهم، سنوات عديدة الحقيقة. لقد ك
.من التجارب ودموع من الدم  

                                                           

 البهاغافاد غيتا، الرابع، 33. 44
 إشارة إلى المادتين 1 و3 (كتاب 1) من نور على الدرب. 45
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إنني أدرك بشكل غامض المستقبل:  العمل!كم هو صعب درب 
في مثل هذه الظروف، فإنه بغير وعي نبذل جهوداً، لصالحه أو 
ضده. ثم تأتي نتائج الكارما. كنت أتمنى تقريباً لو لم أسمع تلك 

.لب نفسه أكبر من غزاة العالمالوشوشات. لكن الذي يغ  

ربما ترى بوضوح أكثر اآلن كيف تعمل الكارما. إذا تعهد 
شخص ما على نفسه بالقضاء على كل الكارما القديمة 

فستصبح المعركة في كثير من األحيان عمالقة، ألن كتلة 
الذنوب السابقة بالكامل تكشف عن نفسها وتتسارع ضد الفرد 

بعضها البعض بسرعة. وتبدأ األحداث في متابعة  

 التوتر فظيع والصرح الحي46 كله يئن ويهز. كما يقال في 
تجسد الشرق، يمكنك السير في الطريق المرسوم في سبعمائة 

.في سبع سنوات أو في سبع دقائق أو  

االقتباس من كتاب نور على الدرب الذي يشير إليه الكثير من 
تكفي للجميع. الطالب ليس صعباً مثل اآلخرين. إجابة واحدة 

.التقمص على أساسالكتاب هو مكتوب   

عندما يقال إن الثوب الملوث يقع على الفرد47، فهذا يعني أنه 
سيتم إقراره في حياة ثانية، وليس بالضرورة في هذه الحياة 

على الرغم من أن هذا ممكن أيضاً. "االبتعاد عنه برعب" ليس 
ينة أو أي أحداث الالتعلق. قبل أن نأمل في منع حالة عقلية مع

ما، من الوصول إلينا، في هذا الوجود أو في مكان آخر، يجب 
فصل عن هذه األشياء. لكن "نحن" لسنا في الواقع، أن نن

                                                           

 الجسد اإلنساني ككل. 46
 انظر كتاب، نور على الدرب، المالحظة 2 47
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أجسادنا، وليس فقط عقلنا، بل الجزء الحقيقي من وجودنا 
حيث الكارما متأصلة. الكارما تحدد كل شيء. إنها تتركز على 

طريق التعلق والنبذ. وهذا يعني  النفس الداخلية الحقيقية عن
إذا كنا نحب الخطيئة (أو أي شيء آخر) فإنه يتعلق بنا تحت 

أثير التعلق الذي نحمله.ت  

إذا كنا نكره شيئاً ما فإن نفسنا الداخلية تصاب بالرعب الذي  
 نشعر به حيال ذلك.

إذا أردنا منع شيء ما، يجب أن نفهمه، ال يمكننا أن نفهم  
.شاه أو نكرههطالما أننا نخ  

ال يتعين علينا أن نحب الرذيلة، لكن يجب أن ندرك أنها جزء 
محاولة فهمها نستطيع أن نتجاوزها. هذه من كل شيء وأننا ب

 هي "عقيدة األضداد" التي ورد ذكرها في البهاغافاد غيتا.

لذا إذا ابتعدنا عن الشر برعب (الحظ أنه سيكون من  
ألسف)، سيحدث في حياة المشروع لنا أن نشعر بالحزن وا

مستقبلية أننا سنشعر بهذا الرعب ونطوره برد الفعل في 
والمكان الذي يتوجب علينا فيه، في حياتنا  في الجسم تقمصنا

 المادية، المرور بالشيء الذي نكرهه اليوم. 

في الوقت الذي نسعى فيه للوصول إلى هللا، يجب أن نتعلم أن 
يكره. أيضاً، يجب علينا بذل  نكون مثله قدر اإلمكان. يحب وال

جهود للنظر في أكبر رذيلة كشيء ال ينبغي لنا أن نكرهه، على 
الرغم من أننا نرفض االنغماس فيه، وبعد ذلك يمكننا أن 

نقترب من تلك الحالة حيث نعرف الحب األوسع الذي احتضان 
.البشر واألشياء، جيدة وسيئة، على قدم المساواة  
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لق، الشر إذاً هو ن لشيء واحد. في المطالخير والشر هما قطبا
 نفسه الخير. 

يرى كل من الخير من يمتلك المعرفة المطلقة، يمكنه أن 
والشر، لكنه ال يشعر أن الشر هو الشيء الذي يجب على 

 المرء أن يبتعد عنه، لذلك يجب أن يطلق عليه ببساطة اسم
انت القطب اآلخر. نقول خير أو شر، وهذا يتوقف على ما إذا ك

ضارتنا بعض األحداث تبدو ممتعة أو غير سارة ألنفسنا أو لح
لتي صغنا بها هاتين الكلمتين. هذه الحالية. وهذه هي الطريقة ا

مصطلحات سيئة لالستخدام. في المطلق، الواحد هو ضروري 
مثل اآلخر، وغالباً ما يكون الشر و "المعاناة" ليست كذلك 

الزمة لتقدم الروح. اقرأ في على اإلطالق، ولكنها فقط تعديالت 
كيف تبدو الذات في معاناتها لأللم. -البهاغافاد غيتا   

ة ثانية، ما هو الشر؟ فقدان األصدقاء؟ ال، إذا كنت من جه 
متركز في الذات. النميمة؟ ال، إذا كنت تثق في الكارما. ال يوجد 
 شر إال عندما نتمرد ضد المراسيم الثابتة48 التي يجب أن تُنجز.

تعلم أن هذه التناوبات التي تُسمى الخير والشر، يجب أن ت أن
، بعد أن كان حقاً روح تكون موجودة. تخيل اإلنسان الذي

عالية، يعيش اآلن كإنسان بخيل ويجد متعة في ذلك. أنت 
تسميها شر. هو، يسميها خير. من هو على حق؟ أنت تقول 

ة "الشر" بوضع نفسك في وجهة نظر الحقيقة، لكن الحقيق
كانت تعلم جيداً أنه ال يمكن أبداً لهذا اإلنسان أن يتعدى نقطة 

ذه التجربة، ولهذا السبب نراه اآلن في معينة ما لم تكن لديه ه
حالة الشر هذه. الخبرة، يجب أن تكون لدينا، وإذا قبلنا بها 

                                                           

 أي القوانين الكونية الثابتة نظير التقمص والكارما. 48
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عندما تحدث لنا، فنحن حكماء. وهذا يعني أنه، بينما نسعى 
ا تجاه العالم وتجاه أنفسنا، ال يتعين جاهدين للقيام بكل واجبن

أي  علينا أن نسترجع الماضي بأسف مؤٍذ وعبثي، وال ندين
شخص، أياً كانت أفعاله، ألننا ال نستطيع معرفة السبب 

.الحقيقي  

نحن لسنا كارما، نحن لسنا القانون، وإدانة إنسان يعني جعلنا 
بعمق. إذا مذنبين من هذا النوع من النفاق الذي يدينه القانون 

كان القانون يسمح لإلنسان بالعيش، فهذا دليل على أنه لم يتم 
قبل هذه السلطة العليا. ومع ذلك، يجب علينا الحكم عليه من 

الحفاظ، والحفاظ على في جميع األوقات، على قدرة التمييز 
.لدينا  

أما بالنسبة لالرتقاء فوق الخير والشر، فهذا ال يعني إلحاق 
ولكن في الواقع، ال يمكن أن يكون هناك خير أو األذى بالطبع. 

كن أن تكون أفعالنا عادل، ال يمشر حقيقي، إذا كان هدفنا هو 
سيئة. أضف إلى ذلك أن جميع األعمال هي ميتة، بمجرد 

إنجازها. في القلب يتم تصورهم وتنفيذهم بالفعل: تحقيقهم 
م بعمل المادي في حد ذاته هو أمر ميت. وبالتالي، يمكننا القيا

من المفترض أن يكون جيداً، والذي سيظهر بالتأكيد من هذا 
لخارج، ومع ذلك، إلى الحد الذي قد القبيل عند رؤيته من ا

يكون فيه دافعنا سيئاً، فإن الفعل الغٍ، على الرغم من أن النية 
.مهمة  

هللا العظيم صنع كل شيء، الخير والشر. من بين أمور ثانية 
سيئة، ولكن ال ينبغي لها أن تتأثر. إذا هناك تلك التي تبدو 

لينا فقط تنفيذ ، فيجب عاتبعنا البهاغافاد غيتا، الفصل الثالث
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األعمال التي نعتقد أنها جيدة، كتقدمة w وليس من أجل 
أنفسنا، وإذا كنا غير مهتمين بالنتائج، فليس من شأننا إذا 

 كانت تبدو جيدة أو سيئة. 

طأ، فمن ا المستويان الحقيقيان للخنظراً ألن القلب والعقل هم
عال الواضح أننا يجب أن نكون حريصين على أداء جميع األف

سوى لمجرد أنها موجودة هناك ولن يعود لدينا بعد ذلك 
.صعوبة في فصل أنفسنا عن الفعلال  

كبشر، ال يمكننا أبداً أن نتجاوز حالة الهيئات التي يجب أن 
مع ذلك، نظراً ألن هذا يحدث بها ما يسمى الخير والشر، و

الخير والشر ينتجان عن المقارنات وليسا مطلقتان في حد 
رتب علينا (في كياننا الحقيقي) أن نتعلم االرتقاء ذاتها، فإنه يت

ألحداث لنا كمجرد تغييرات داخلياً إلى مستوى تظهر فيه هذه ا
في حياة التغيير. يحدث هذا في بعض األحيان حتى في اإلنسان 

.في العالم يشالذي يع  

لنأخذ بسمارك، على سبيل المثال: اعتاد على التعامل مع 
ويمكنه أن يرتفع  جيد،جماهير كبيرة من البشر، وربما لهدف 

 بسهولة فوق شر عابر من أجل نتيجة أكبر.

سيسببه طريقة ال يتوقف الجراح عند األلم الذي وبنفس ال 
المتوقعة  ، فهو يرى فقط الخير، أو باألحرى النتيجةلمريض

.يفكر بنفس الطريقةبعد عملية مؤلمة. المريض نفسه   

وهكذا، يدرك الطالب أنه ال يتعين عليه فعل "الخير" أو 
"الشر"، ولكن ألداء عدد معين من األفعال التي تحضر إليه 
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ل كل هذا الوقت، يجب أال يهتم كثيراً سواء بسلوكه أو وخال
ن الدافع له. خطه الدافع. ألن سلوكه ينبع بالضرورة م  

انظر للجندي. بالنسبة له، ال يوجد شيء أفضل من الحرب 
 الشرعية. 

حتى لو  -سؤال: في خوض الحرب، هل يرتكب الشر أم ال 
كانت الحرب غير شرعية؟ ال، ما لم يجمع بين النوايا األخرى 
ودوافعه: من يذهب إلى الحرب من أجل المكسب، أو من أجل 

، ولكن ليس ذاك الذي يطيع االنتقام، يتصرف بشكل سيء
اللحظة.أوامر رئيسه، ألن ذلك هو واجبه في هذه   

، دعونا نساعد كل من يأتي في طريقنا. سيكون هذا هو كلذل 
التقدم الحقيقي. الحجاب الذي يمتد على روحنا سيسقط عندما 

نتصرف من أجل اآلخرين. إذا كان هذا هو الدافع الحقيقي، فال 
.جزيهم مقدار العمل المن  

 التوقيع: ز.

 

 مالحظة من جاسبر نييماند:

يبدو أن الخير والشر ليسا متأصلين في األشياء نفسها، ولكن 
في األعراف التي يتعرضون لها. هذه هي شروط للتجلي. إن 

العديد من األشياء التي تُسمى عادة غير أخالقية هي نتائج 
ية: للقوانين الجائرة لإلنسان والمؤسسات االجتماعية الفرد

ذاتها بل بطريقة  مثل هذه األشياء ليست غير أخالقية في حد
نسبية. فهي غير أخالقية فقط فيما يتعلق بالزمن. هناك أشياء 
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ثانية يكمن شرها في االستخدام المنخفض للقوى ذات الطبيعة 
المقدسة، بحيث ال يكون الشر هنا فيهم، بل  -العليا، أو للحياة 

نا لألدوات النبيلة المطبقة على في أنفسنا، في سوء استخدام
الً. الشر ليس فينا أيضاً، ولكن في جهلنا، هذا هو مهمة أقل نب

.أحد من أوهام الطبيعة العظيمة  

تحمل كل هذه األوهام الروح إلجراء تجارب في المادة، إلى أن 
تتعرف بوضوح على كل جزء: إذاً، من الضروري أن تتعلم 

وهو ما ال يمكن تحقيقه إال  -ة وكل ذلك مرة واحد -معرفة الكل 
.تشغيل لقائه مع الروح أو األعلى أو األلوهيةمن خالل   

إذا اقتربنا، مع كل االحترام الواجب، من وجهة نظر األسمى 
أو الحدس األولي  المحدود،إلى الحد الذي يسمح فيه عقلنا 

لدينا بذلك، فإننا نشعر أنه يقف إلى ما ورائه، دون أن يتأثر 
التي  أو بالشر. خيرنا نسبي والشر هو حد الروحبالخير 

تفرضها المادة. من جوهر المادية األلوهية، يتم تطوير عدد ال 
يحصى من تمايز الطبيعة (براكريتي، المادة الكونية) وجميع 

العوالم، مع عالقاتهم المتبادلة: الروح تتلقى المساعدة في 
ثانية. كيف تجربتها الدورية، بقدر اجتيازها من حالة إلى 

معينة هي سيئة بالمعنى المطلق؟حالة  إنيمكننا إذن أن نقول   

في الحقيقة، ال  يبدو أنه سيئ ،خذ على سبيل المثال االغتيال 
يمكننا أن ننزع الحياة حقاً، لكن يمكننا تدمير مركبة من مبدأ 
الحياة اإللهي، ونعيق مسار الروح التي تستخدم هذه المركبة 

ير ن خالل هذا الفعل، نتلقى إصابة أكبر بكثأو الجسد. لكن م
من أي شخص آخر. هذه الجريمة هي ثمرة حالة غير صحية 
معينة من الروح. يرسلنا الفعل إلى الجحيم (إذا جاز التعبير) 
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في حالة بائسة، أثناء تقمص واحد أو أكثر. الصدمة، التوزيع 
والتي  الطبيعي، نتاجنا الكارمي، العقوبة التي يفرضها اإلنسان

الروح، وتجعلها أقل قسوة.  يشترطها القانون الغيبي، يعاقبان
لقد مرت بتجربة قوية أصبحت ضرورية لتطورها والتي أدت 
أخيراً كنتيجة، إلى إضافتها للتطهير. إذا اعتبرنا هذه النتيجة 

 فهل الفعل المرتكب هو سيء؟

لقد كانت نتيجة ضرورية لقيود المادة، ألنه إذا ظلت الروح 
تكون قد ارتكبت عملية سماوية وظلت في الكائن الحر، فلن 

فليس لها أي  -المشاهد  -اغتيال. أما بالنسبة للروح الخالدة 
مشاركة في العمل الشرير. إن الشخص الذي أخطأ هو فقط 

الشخصية، الجزء العنصري األولي من الروح. كل ما يحجز 
هو السبب في الروح المرتبطة بالوجود المادي هو الشر، وهذا 

واحد عن اآلخر. أننا ال نستطيع تمييز  

الخير النهائي الوحيد هو الوحدة، وفي الواقع، ال يوجد شيء  
آخر غير ذلك. نتيجة لذلك فإن أحكامنا تتوضع فقط في الزمن 

المناسب. وليس لدينا أيضاً الحق في المطالبة بحياة مقابل 
.حياة  

األجور  عطيانون)، "سأاالنتقام ينتمي لي". يقول الرب (الق"
ع اإلعدام، أصبحنا متواطئين في االغتيال من خالل العادلة". م

تطوير مثل هذه القوانين اإلنسانية. عالوة على ذلك، أنا ال أؤكد 
أن كل تجربة يجب أن تعيش في الجسم، ألن هناك البعض منها 

يتم اختبارها في العقل. كما أنني ال أسعى لتبرير أي منهم: 
.الوحيد هو في القانون المبرر  
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ريء، المقتول دون وجه حق، سوف يكافأ بالكارما الرجل الب
في حياة مستقبلية. في الحقيقة، كل إنسان مقتول يحصل على 
تعويض، إذا جاز التعبير، ألنه على الرغم من أن هذه المحنة 

تأتي من الكارما الخاصة به، إال أنه غير مقبول، بموجب 
نات هي ننزع الحياة من إنسان. بعض الكائ القانون الغيبي، أن

أسلحة الكارما في سلوكهم اإلجرامي، لكنهم قد كلفوا أنفسهم 
.بهذا الدور في الماضي  

لقد حدث أن الروح العظيمة احتاجت بالضبط لهذا الجسم، أيا 
كانت أخطاء طبيعته، أو ظروف بيئته المادية: إحباط الروح هو 

إلنسان، فقط الطبيعة الدنيا التي عمل مخيف إلنسان. ألنه فقط ا
تتصرف تحت تأثير تاماس (نوعية الظالم)، هي التي تشعر 

أو الثأر  اإلنسانية،سواء في العدالة  -باالندفاع لنزع الحياة 
الحماية، إلخ. "الروح ال تقتل وال تُقتَل"49. ما نعرفه بأننا 
أنفسنا هو فقط اإلنسان الطبيعي، والمبادئ الدنيا والعقل 

المزيف. من الروح، ليس لدينا، في لموجه من قبل الوعي ا
من خالل  -حالتنا العادية، سوى رؤى موجزة وغير كاملة 

.صوت الوعي، أو الحدس  

بالطبع، هناك حاالت نفسية وروحية معروفة أكثر. وهكذا، فإن 
الطبيعة تصنع الحرب على الطبيعة، دائماً بهدف تعزيز تنقية 

وح. إذا فكرنا موجودة فقط لغرض الروتطور الروح. الطبيعة 
في األمر من هذا المنظور، يمكننا على األقل أن نفهم مدى 

حماقة االستنتاج إلى أن أي عمل كان شراً من غير اختالط، أو 
أن هذه التمايزات والفروق موجودة في المطلق: فقط هو 

                                                           

 البهاغافاد غيتا، الثاني، 19. 49
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موجود، والباقي هو ظواهري ومؤقت وعابر. هذه االختالفات 
.دار ارتقاؤناتختفي بمق  

ه األثناء، يجب أن نتجنب كل األشياء المعترف بها في في هذ
العادة على أنها غير أخالقية، والعديد من األشياء الثانية التي 

ال تعتبرها الجماهير كذلك، ولكنهم كذلك على قدم المساواة 
من قبل الخميرة  وللظلماتعندما نعرف مقدار زيادتها للجهل 

لك اختراق أشعاعات لطبيعة، وكيف يمنع ذالتي تدخلها في ا
.الحقيقة الصافية  

أشك في أن الروح تعرف ما هو أخالقي أو غير أخالقي. لنفكر 
للحظة في حالة روح: ما هي الخطيئة بالنسبة لها، عندما يتم 

الجسد؟ ماذا تعرف عن القوانين  -انعتاقها من غالفها 
المادة؟ هل أشكال اإلنسانية والمبادئ األخالقية، أو قوانين و

 هي فقط رؤيتهم؟ ما الخجل الذي يمكن أن تسببه؟

هذه المبادئ األخالقية تنتمي إلى هذا المستوى  إذن أنأقول،  
فقط، والتي يجب مراعاتها ومالحظتها هنا باألسفل، لكن ال 

يمكننا أن نعزو لها صفة مطلقة، وال نستخدمها كميزان للروح 
.التي لديها قوانين مختلفة  

الروح الحرة مع الجوهر والقوى غير الشخصية، فهي عامل تت
ال تزال أعلى، كما  المادي.تترك وراءها الصراعات في المجال 

الخالية  الخالدة،هو مذكور أعاله وهي داخل كل شيء، الروح 
من العواطف، تتطلع لألسفل، مع العلم أنه عندما تمت إحياء 

كل هذا  لروحي،اإلرادة الطبيعية مرة أخرى في مصدرها ا
الصراع وهذه اللعبة، قوة وإرادة، هذا التناوب في النمو 
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وتناقص األشكال، تقدم الوعي هذا الذي يثير السحب المهددة 
.وأبخرة الوهم أمام عين الروح، كل هذا سوف ينتهي  

ولكن حتى اآلن، في ظل عدم القدرة على إتقان هذه 
ت التطور عمليا الموضوعات الرئيسية، يمكننا أن نثق بثقة في

وفي القانون، وال نلوم أي شخص أو نحكم عليه، ولكننا نعيش 
 وفقاً ألعلى حدس لدينا.

وحتى كذلك أكثر  -يكمن جوهر اإلنسان في دافعه الذي ال نراه  
 ً .مما تعبر عنه أفعاله دائما  

 التوقيع: ج.ن.

.70 – 65صفحة  – 1889حزيران  –مجلة الدرب   
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10101010الرسالة   
 

 

:عزيزي جاسبر   

أنت تسألني عن هذه "الصفات الثالث التي تنبثق من  
الطبيعة"، والتي تمت مناقشتها في البهاغافاد غيتا50. كانت 

موجودة (بكمون) في بوروشا (الروح)، وخالل الفترة 
المذكورة في البهاغافاد غيتا باعتبارها الزمن الذي ينتج فيه 

يتطابق مع زحل الذي كل األشياء بعد أن يلتهمهم (وهو ما 
فإن هذه الصفات الثالث تولد للنشاط، وبالتالي  )،يلتهم أطفاله

نجد أن أنها تنطوي على جميع الكائنات، الذين يقال إنهم ليسوا 
.خاليين من نفوذهم  

هنا، يجب أن تشير كلمة "الكائنات" إلى الكائنات التي تشكلت 
الصفات [ألن  في جميع العوالم. وهكذا، في هذه األشكال، توجد

الشكل مستمد من الطبيعة = براكريتي= الجوهر أو الماهية 
فإنها تنطوي على المشاهد  نفسه،وفي الوقت  ]،ج.ن -الكونية 

أي نوع من  -(الروح) الذي هو في الشكل. الديفا هم آلهة 
أدنى من ايشفارا الذي في اإلنسان. الروحية،القوة   

ا، أو الحقيقة. يتمتعون إنهم تحت تأثير نوعية أو صفة ساتف 
لسعادة الهائلة، والتي لها مدة هائلة ولكن، بحكم أن بفترة من ا

.لها مدة، فهي ليست أبدية  

                                                           

انظر البهاغافاد غيتا، الفصل الرابع عشر، بخصوص هذه الصفات  50
.و تاماس وراجاسساتفا  -أو غونا  الثالث،  
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- ما يُسمى بالصفاتأو  -خير، شر وال مباالت«مكتوب إنه 
تنبثق من الطبيعة، وتؤثر على الروح الالفانية بداخل 

 الجسم51". 

تتمايز، بنفس الوقت،  ذا تظهر هذه الروح الالفانية بأنهاوهك
سد، والتي تؤثر فيه الصفات، وعن تلك الصفات عن كل من الج

التي ليست الروح. هي نفسها إيشفارا. لذلك إيشفارا يتضمن 
.بواسطة الصفات  

، التي بطبيعتها تكون نقية أول أو أعلى نوعية هي ساتفا
وممتعة وتشتمل على ايشفارا عن طريق ربطه بأشياء ممتعة 

ة. وهكذا، حتى أثناء بقائها في ساتفا، فإن الروح وبالمعرف
 متضمنة.

النوعية الثانية هي راجاس. إنها تنتج العمل، أنها تورط  
الروح ألنها تشارك في الجشع والميل. ومن خالل استفزاز 

لتي تنطوي على الروح.األفعال ا  

 أما النوع الثالث، وهو النوع تامو52، فهو من طبيعة الالمباالة 
.جميع البشر. لقد تغذت من الجهل ويضلل  

إذن هناك خصمان عظيمان للروح: الجهل والفعل. بالنسبة 
للفعل المنطلق من راجاس، بمساعدة ساتفا، ال يؤدي إلى أعلى 

ار. ومع ذلك، عندما يعترف نقطة، بينما يؤدي الجهل إلى الدم
المرء بجهله، يجب عليه أن يتصرف بشكل جيد من أجل 

                                                           

 البهاغافاد غيتا، الرابع عشر، 5.  51
نجد بالسنسكريتية، لخاصية تاماس، تعبير تاموغونام، الذي ترجمه  52

.باللغة اإلنكليزية بخاصية تامو هنا،جودج   
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كن تحقيق ذلك دون البقاء بشكل دائم في تدميره. كيف يم
.ن.] هذا دوامة العمل [أي الكارما، التي تسبب والدة جديدة؟ ج

.هو السؤال  

عارفين أن األفعال كلها تمر في مجال هذه الصفات الطبيعية 
ليس على اإلطالق في الروح، يجب أن نبدأ بالتخلص الثالث، و

يجب أن يؤخذ  من فكرة أن شيئاً ما يقوم به المرء فعالً.
مصطلح "نوعية" بمعنى أوسع من المصطلح الذي يعطى عادة 

.له  

من الضروري عندئٍذ إراحة جميع أفعاله على التعبد. وهذا 
يعني التضحية بجميع أفعاله للسامي المطلق، وليس لنفسه. 

تضع جانباً الالمباالة)، أو نعتبر أنفسنا هللا  (أنيجب علينا إذن 
 -كريشنا  -تار اآلخر، هللا الحقيقي الذي نضحي له، أو نخ

صرفاته وتطلعاته نحو ع توبالتالي إما أن يوجه المرء جمي
 نفسه أو نحو الكل المطلق. 

هنا تأتي أهمية الدافع أو الباعث. ألنه من يفعل أفعال الشجاعة 
أو الخدمة العظيمة للبشرية، أو من يكتسب المعرفة التي تمكنه 

الدافع فقط هو التفكير في أنه من مساعدة زمالئه، ويكون 
إال لمصلحته فهو ال يتصرف  بهذه الطريقة سيحقق الخالص

 الشخصية، وبالتالي، التضحية فقط لنفسه.

لذلك، يجب على المرء أن يكون لديه تفاني داخلي لكل ما  
يجب أن يكون عليه، أي أن يسند كل تصرفاته على األعلى 

 المطلق، مع علمه أنه ليس الفاعل، بل الشاهد البسيط لهم53.

                                                           

 البهاغافاد غيتا، 5،8-9، 13 ،29 و14.،19 53
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تتأخر في ألننا في جسم فاٍن، فنحن نتأثر بالشكوك التي ال 
الظهور. عندما تصل هذه الشكوك، فهذا يعني أننا نجهل شيء 

 ما بالموضوع.

لذلك ينبغي للمرء أن يكون قادراً على تبديد هذه الشكوك  
"بسيف المعرفة" ألنه، إذا كان لدينا إجابة جاهزة على شكوك 

، فسيتبدد ذلك دائماً. جميع الشكوك تأتي من الطبيعة الدنيا ما
حال من الطبيعة العليا. لذلك، مع زيادة تعبدنا  وليس على أي

نصبح قادرين على فهم المعرفة التي تكمن في ساتفا بشكل 
:أكثر وضوحاً. ألنه قيل  

الشخص الذي يكرس نفسه تماماً (أو الذي يبقى مثابراً في "
سيرى، مع مرور الزمن، انبثاق المعرفة  هذا االنضباط)

 الروحية فيه تلقائياً"54. 

ومرة ثانية: "اإلنسان الذي يتمتع بالعقل المليء بالشك ال 
يتمتع بهذا العالم وال بالعالم اآلخر (عالم الديفا) وال بالغبطة 

 النهائية55.

تهدف هذه الجملة األخيرة إلى تدمير الفكرة القائلة بأنه، إذا 
حتى  -ا تلك الذات العليا التي نتحدث عنها، فلن نفشل كان فين

في االنتصار بالتغلب على  -ئمين ومتشككين لو كنا متشا

                                                           

 البهاغافاد غيتا، الرابع، 8. 54
 البهاغافاد غيتا، الرابع، 40. 55



91 

 

الحاجة إلى المعرفة التي ستقودنا إلى الغبطة النهائية، جنباً 
.إلى جنب مع كل تدفق البشرية  

الصفات الثالث هي أدنى من حالة تُسمى - توريا56 - وهي 
غبطة حتى أثناء من خاللها االستمتاع بالحالة عالية يمكن 

الة ال توجد أي من الصفات الثالث التجسد. لذلك، في هذه الح
بل أن الروح ترى أن الصفات الثالث تتحرك في محيط الكائن 

.هإلى ما تحت يمتد الذي  

هذه التجربة ال تعاش فقط بعد الموت، ولكن كما قلت، من 
رغم أن المرء نادراً  -الية الممكن الوصول إليها في الحياة الح

ما يكون في وعي تام. ولكن هناك هؤالء اليوغيون العظماء 
يمكنهم أن يصلوا إلى النيرفانا، أو إلى الروح، والذين  الذين

ء على األرض. هذه هي يفعلون ذلك، حتى بوعي، يكونون أحيا
 الحالة الرابعة، تُسمى توريا.

. في هذه الحالة، يكون ال توجد كلمة في لغاتنا للتعبير عنها 
الحياة وإن كان في حالة غشية عميقة الجسم على قيد 

ج.ن]. -[ُحرضت طوعياً من قبل الحكيم   

عندما يعود الحكيم، يبلغ ما يستطيع عن الخبرات الواسعة  
تتجاوز كل تعبير، وال  إنهاتوريا. وغني عن القول  لهذه الحالة

هم. ال يمكنني إعطاء يمكننا أن ندرك إمكانياتها سوى بشكل مب

                                                           

بخصوص هذه الحالة "الرابعة" (توريا)، انظر ماندوكيا أوبانيشاد ، 7 56
األحالم واليقظة  -وكتاب  103رقم  وفي. راجع الكتيب الثيوص12،  8، 

).157-154الباطنية، (   
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ني أن أرى أي وصف لتوريا ألنني ال أعرفها، لكن يمكن
أيضاً.اإلمكانيات كما يمكنك ذلك أنت   

من الجيد االنخراط في بعض التمارين العملية ومتابعتها من 
ال إلى مكان ثابت، أو انسحاب عقلي بعيد المنال أو خالل االنعز

تطيع أن ينجز ما في الليل. يجب معرفة حقيقة أن المرء يس
يسمى الدهارانا والديانا والسمادهي. (انظر نظام اليوغا عند 

 باتانجالي57). 

هو اختيار شيء ما، منطقة محددة أو فكرة محددة،  الدهارانا
لتركيز العقل، والديانا هي التأمل، والسمادهي هو االستغراق 

.الذي يتبع نفس الموضوع  

ليست سوى فعل واحد عندما تمارسها، هذه الخطوات الثالث 
:على سبيل المثال ما يسمى جوفاء الحلق بالطبع. لذلك، خذ  

.دده. دهاراناح - 1  

.ركيز العقل عليه. دايانات - 2  

.تأمل عليه. السمادهيال - 3  

.للعقلوالثبات هذا يعطي الحزم   

ثم اختر نقطة الرأس حيث ينتهي العصب سوشومنا. ال تقلق 
ليه الجزء العلوي من الرأس. ثم بشأن الموقع الدقيق: أطلق ع

فكر تابع نفس التمرين. هذا سيقودك إلى اختراق قليل في 
حية. في البداية، هذا النوع من التمرين صعب الكائنات الرو

                                                           

 على وجه الخصوص، انظر بداية الكتاب الثالث ألمثال اليوغا. 57
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لكنه سيصبح سهالً مع الممارسة. ومع ذلك، إذا كان شخص ما 
ينغمس في ذلك، فيجب عليه اختيار نفس الوقت كل يوم، مما 

فقط في الجسم، ولكن أيضاً في العقل. يسل عادة،يخلق   

م ضع في اعتبارك دائمِا النصيحة التي قدمها كريشنا، أي القيا 
.بذلك من أجل البشرية جمعاء وليس لنفسك  

أما بالنسبة إلى المشاعر: يبدو أن الغضب هو قوة الطبيعة. 
هناك أكثر من ذلك فيها، ولكن الشهوة (كما يُطلق عليها) هي 

مالي للحب والرغبة في الخلق. انها تحريف الحقيقة الرمز اإلج
.في الحب والرغبة  

أعتقد أن الزهو58 يمثل، في أحد جوانبه، قوة الوهم للطبيعة أو 
 مايا، التي نأخذها بشكل خاطئ بأنها الواقع.

إنها دائماً ما تكون قريبة جداً منّا وهي مغرية وغدارة للغاية،  
جود دائماً ويصعب التغلب تماماً مثلما أن وهم الطبيعة مو

.عليه  

ن الغضب والشهوة لديهم شيء من النوعية الراجاسية، ولك
.يبدو لي أن الزهو هو بالكامل تقريباً من طبيعة تاموغونام  

.أمل لك أن تعبر إلى الشاطئ حيث الخوف غير معروف  

 التوقيع: ز.

 

                                                           

 الخيالء، الغرور. 58
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 مالحظة من جاسبر نييماند:

حة في هذه الرسالة، فهذه فيما يتعلق بممارسات التركيز المقتر
في حياة كاملة من التأمل، إنها وسيلة لتحقيق  مجرد مراحل

هدف، أو ترتيب معين، من بين أشياء ثانية، ألوامر مختلفة 
وكلها ضرورية، وأعلى طريقة هي التفاني المستمر والخضوع 

ة فيزيولوجية ألن للقانون. الطرق المذكورة أعاله لها قيم
لتأمل هي، مثل غيرها، مراكز حيوية. النقاط المقترحة ل  

التي  اإلثارة من هذه المراكز، والبقايا المغناطيسية في التنفس
يجدها المرء دائماً هناك، ويعزز ويوقظ قدرات اإلنسان الداخلي 

المركبة المغناطيسية للروح والعالقة بين المادة والروح.  -
ألنه  الكلمتان األخيرتان في وضوح اللغة، تستخدم هاتان

والروح هما واحد. سيكون من األفضل أن  أن المادةبالحقيقة 
نتخيل سلسلة ال حصر لها من االرتباطات بين القوى من 

الروح النقية إلى أخشن مركباتها، والقول إن المركبة 
يتواجد  النوراني،المغناطيسية الداخلية، أو اإلنسان النجمي أو 

تداول السائل ي منتصف الطريق أسفل هذا السلم. سر ف
ه المراكز الحيوية ويمكن للشخص العصبي هو مختفي في هذ

.الذي يكتشفه أن يستخدم جسده حسب الرغبة  

عالوة على ذلك، تؤدي هذه الممارسات إلى بقاء العقل في 
مبدأه الخاص، دون إنفاق طاقته وممارسة قوته العرضية التي 

نتاج وعندما عليها. يتمتع الفكر بقوة ذاتية اإل يصعب السيطرة
مستدامة على فكرة ما، فإنه يأخذ  يتم تركيز العقل بطريقة

لونها، وإذا جاز التعبير، تظهر كل االرتباطات الموجودة في 
 هذا الفكرة في العقل.
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هذا هو السبب في أن الصوفي يتمكن من الحصول على كل  
يفكر به باستمرار، في تفكير ا عندمالمعرفة المتعلقة بشيء ما 

ستمرار بي. استرح هذا هو سر كلمات كريشنا: "فكر با ثابت.
 فّي وحدي وستأتي لعندي بالتأكيد59".

غرائز األطفال النقية غالباً ما تكشف عن حقائق غيبية. سمعت 
عاماً تقول: "عندما كنت  15مؤخراً فتاة تبلغ من العمر 

الوقت. اعتدت أن أجلس على صغيرة، تخيلت األشياء طوال 
أنه إذا وأنظر، أتفرج بتركيز على القمر، وتخيلت حافة النافذة 

نظرت إليه لفترة طويلة فقط، فسوف أنتقل إليه في النهاية 
".وأعلم كل شيء عنه  

يتم تحقيق الثقافة الروحية من خالل التركيز. يجب تطبيقه 
يخدم شيئاً. بشكل مستمر، كل يوم وفي جميع األوقات، بحيث 

الحقيقة في مقالة "إكسير  يمكن العثور على أحد أسباب هذه
الحياة"60(التي نشرت في كتاب - خمس سنوات من 

الثيوصوفيا). تم تعريف التأمل بأنه "وقف الفكر الخارجي 
".النشط  

ممارسة التركيز هو توجيه حياة الفرد بأكملها نحو هدف 
ة هي التي تهتم بمصالح محدد. على سبيل المثال، األم المتفاني

ات اهتماماتهم، في كل شيء وقبل كل أطفالها وجميع تداعي
س الشخص الذي يجلس للتفكير طوال اليوم في فرع شيء، ولي

واحد من مصالحهم. الحياة هي المعلم العظيم. إنها التجلي 
                                                           

 البهاغافاد غيتا، التاسع، 34 والثامن عشر، 65. 59
نُشرت ألول مرة في مجلة الثيوصوفي، المجلد الثالث، ص. 140  60

.168و  
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الكبير للروح، والروح تظهر السامي. لذلك كل الطرق جيدة 
ف الكبير: التفاني. يقول البهاغافاد كلها مساهمات جزئية للهد

غيتا61: "اليوغا (أو التعبد والتفاني) هي الكمال في إنجاز 
 األعمال". يجب علينا استخدام جميع قدراتنا، العليا والدنيا.

إلى ما وراء قدرات العقل توجد قدرات الروح: فهي غير  
معروفة لكن يمكننا اكتشافها. عندما تتجلى، فإنه يجب استخدام 

نين. ولكن يجب القوى النفسية أيضاً، ألنها تكشف عن القوا
عدم المبالغة في قيمتها، وال يتم تجاهل خطرها. فهي وسائل 

ة الخشنة. من يثق بهم التسمم األكثر شفافية من الطاقات البدني
يشبه اإلنسان الذي يتجه للغرور ولفرحة االنتصار، بذريعة أنه 

وصل إلى المحطة األولى على حافة الطريق المؤدية إلى 
ها. تماماً كما تفعل مع اإلحباط والشك الذروة التي قرر تسلق

والخوف والغرور والفخر والرضا عن النفس، تستخدم الطبيعة 
.اعنا بالفخ ولتأخيرناهذه الطاقات إليق  

كل حدث، كل كائن، كل طاقة يمكن أن تخدم مع أو ضد الهدف 
العظيم: في كل واحدة تحاول الطبيعة احتواء الروح والروح 

. هل ستكون المادة قادرة على شل تسعى جاهدة لتكون حرة
الحركة، أم أن الحركة هي التي ستفرض نفسها على المادة؟ 

ة في انتاج التجلي. إن نسبة النشاط تساهم عالقاتهم المتبادل
.أكبر أو أقل هي التي تحدد التطور الروحي  

عندما تكتسب القوة العظمى الدافع الكامل لها، فإنها تنقلنا إلى  
إنها قوة ذكية واعية ذاتياً وروحية: األمر  حدود المجهول.

األشكال أو المركبات  -ة متروك لنا الستحضار اطالتها السفلي
                                                           

 البهاغافاد غيتا، الثاني، 50. 61
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ال تأتي إال من هي نفسها ولكن  -ات المرتبطة بها أو الطاق
إرادتها الخاصة. نحن ال يمكننا سوى إعداد مركبة62 لها، حيث 

".يذهب الروح القدس إلى مركبته"فلبوهم: يقول   

الفكر وال قبل الذات ال يمكن أن تُعرف من قبل الفيدا وال من " 
الذات، من خالله فقط من الكثير من المعرفة. ذاك الذي تختاره 

 يمكن للذات أن تربح63".

الذي لم  تختار الذات ذاك الذي هو خاص بها. لكن اإلنسان"
يبتعد أوالً عن شره، وهو ليس هادئاً وخاضعاً، أو عقله غير 

ال يمكنه أبداً تحقيق الذات، حتى لو كان ذلك من مستريح، 
".خالل المعرفة  

إلى قيمة التأمل وهي األسطر المائلة هي مني. فهي تشير 
المرحلة المذكورة أعاله والتي توقف فيها العقل عن العمل 

.وسوف تضخم طاقات الطبيعة النقية ينبوع الروح  

ا يستطيع" عندما يقال في الرسالة أعاله أن الحكيم "يجلب م
هنا إشارة إلى حقيقة أن من حالة توريا، فمن الواضح أن لدينا 

تلف مبادئ اإلنسان. ذاك الذي كل شيء يعتمد على تنسيق مخ
وصل إلى الكمال، أو حالة ماهاتما، وحصل على إتقان كامل 

أثناء وجوده  بالطبع،لجسده، يشغله ويستخدمه باإلرادة. لكن 
مقيداً إلى حد ما  -يئة بالقدرة روح مل -في جسده، يظل نفسه 

يئة أو المركبة. هذا يعني أن هناك تجارب ال يمكن بهذه اله

                                                           

 مركبة تعني بنية، جسد...وغيرها من المركبات. 62
إشارة إلى مقطع في مونداكا أوبانيشاد. انظر الكتيب الثيوصوفي رقم  63

155.  
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ا بواسطة أداة الروح هذه التي نسميها "الجسد" وأنه مشاركته
تذكرها.بعد نقطة معينة، ال يمكن لعقله عكسها أو   

تختلف هذه النقطة مع درجة التحصيل التي حققتها األرواح  
الرغم من أنها في بعض الكائنات قد تكون على  الفردية، وعلى

 لقوة، إال أنه يجب اعتبارهامستوى عاٍل من المعرفة وا
.محدودة مقارنة بالتجارب الروحية للروح المحررة  

العمل الذي يكرسه جميع التالميذ هو جعل الجسم من جهة أكثر 
مسامية، وأكثر مرونة، وأكثر استجابة لجميع التأثيرات 

الروح التي هي جزء  -لتي ولدت في الوسط الداخلي الروحية ا
ناحية ثانية من و .وغيرها –ال يتجزأ من العظماء روح الجميع 

أقل تقبالً لتأثيرات المواد الخارجية التي يولدها العالم الذي ال 
 يفكر، وبصفات الطبيعة.

يقال إن التفكير التجريدي هو "القدرة على التفكير في شيء  
صفاته" ولكن هذه الصفات هي ظاهرة  بغض النظر عن

نا. إنهم يضللوننا واضحة، وهي تحدث أكبر تأثير على حواس
ون جانباً من هذا الفخ الذي تضعه الطبيعة تحت أقدامنا ويشكل

.خشية أن نكتشف أسرارها وسياقاتها األعمق  

أكثر من ذلك: حقيقة أننا حافظنا على تقدمنا كوحدات مكونة 
قت لهذا الجنس وألجناس ثانية، إلنجاز لجنس بشري تعطي الو

فرصاً طويلة تجربتهم التطورية ببطء، وتقدم لكل روح 
ة للنجاح وللتصحيح الستعادة خطواته، وإلتقان منحنى ومتكرر

التطور. في هذا، الطبيعة رحيمة جداً، وحتى في ظالم المجال 
الثامن، حيث تقع األرواح المتروحنة في الشر، توفر نبضاتها 
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 ً  للعودة، إذا بقي في الروح المدانة من تلقاء نفسها، طاقة فرصا
.واحدة قادرة على االستجابة لها  

كثير من الناس على مدونة األخالق المثالية، التي يخففها يصر 
لطافة الصالح االجتماعي، متناسين أن هذه اآلداب الحضارية 

 تختلف باختالف المناخ واألمم واألوقات.

لما أنها ليست سوى نبيلة للرب. لكن طاالفضيلة هي تقدمة  
جسدية واستقامة عقلية، فهي غير كافية وال عالقة لها ببر 

مثل  -لطبيعة النفسية أو بفضيلة الروح. الكائن الحقيقي ا
فضيلة الروح، فإن فضيلته هو أن يكون حراً. ال يشارك الجسم 

والعقل في مثل هذه التجارب، على الرغم من أنهما قد 
ا الحقاً، وهذا التأمل قد يرشدهم بنور وقوة ذات طبيعة يعكسانه
 محددة. 

الروحانية ليست فضيلة. من ناحية أولى، هي ال شخصية. من 
الممكن أن تكون "سيئاً" روحانياً بقدر ما تكون "صالحاً" 

روحانياً. تُمنح هذه الصفات على الروحانية فقط بسبب 
نون التطور العظيم، االستخدام الذي يتم من أجله، مع أو ضد قا
تعبير وهو  –له وهذا يجب أن يسود بالنهاية، ألنه قانون اإل

وأن هذه الطبيعة موجهة نحو  -عن الطبيعة وكيان المجهول 
.التجسيد وتحقيق الذات وإعادة االمتصاص  

كل ما يحبط هذا القانون، الذي يكافح من أجل وجود منفصل 
مايزات تثبت في يجب أن يستسلم على المدى الطويل، وأي ت

قل إلى حد ذاتها أنها غير قادرة على إعادة االمتصاص، ت
عناصرها األصلية، التي تشكل النموذج، إذا جاز التعبير، يمكن 

.تحتها استيعابها  
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الروحانية هي إذن شرط الكائن الذي ال يمكن التعبير عنه 
باللغة. سميها معدل االهتزاز، وهي ما وراء فهمنا. لغتها هي 

الحركة، في مرحلتها األولى، وكمالها يتجاوز الكلمات لغة 
  .يروحتى التفك

معرفة المبدأ األعلى هي صمت إلهي، وحالة راحة لجميع 
 الحواس. (المفتاح)64. 

عوامل الجذب والنبذ، الجيدة والسيئة، ال تؤثر بأي شكل من "
األشكال على براهم، الذي هو بال جسم وموجود إلى األبد. 

  (أجمل جوهرة التمييز)65.

على هذه الطبيعة التي تتجاوز الفكر، يتم تأكيد العديد من "
بواسطة  األفضل التأملاألشياء وفقاً للفكرة العقلية، لكن من 

 توقيف الطاقة الفكرية بدالً من التأمل معها66".

الفكر محدود ونحن نسعى الختراق غير المحدود. العقل هو 
أول نتاج للطبيعة67 التي، كما قلت، تدفع إلى خبرة الروح. 

عندما ندرك هذه الحقيقة، فإننا نستخدم هذه الطاقة الطبيعية 
التي تُسمى الفكر، إلجراء مقارنات، لتثقيف أنفسنا، والقضاء 

على الشك. نصل إلى نقطة حيث نمارس فيها قيوداً على 
 ً  الميول الخارجية للطبيعة: عندما يتم السيطرة والهيمنة كليا

                                                           

 هيرميس الثالثي العظمة، البحث العاشر، الفقرة 5. 64
  بحث مشهور لشانكاراشاريا. في السنسكريتية: فيفيكاشوداماني.65

66 Porphyre. 
وفقًا لعقيدة سامخيا، فإن ماهات(أو ماها بودهي) هو أول تمايز  67

.لـبراكريتي الكونية  
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هذا السبب يظهر في الطبيعة  ل في سببها، فإنعلى هذه الميو
.وكذلك فيما وراءها  

في نزولها، تنقسم المواد غير الملموسة وتتضاعف بين 
األفراد، مع تناقص مماثل في القوة، ولكن عندما، من خالل 

ترتقي فيما وراء األجساد، فهي تتحد وتتواجد ككل  طاقاتهم،
 بسبب وفرة القوة68.

ن هم بالفعل على كافية لألرواح الذي هذه اإليحاءات ستكون
الدرب. سوف يجدها اآلخرون بأنه ال يمكن اختراقها. ال تعبر 

اللغة إال عن تجارب الجنس البشري: نظراً ألن جنسنا البشري 
لم يصل إلى الدرجات العليا من الكائن، فليس لدينا كلمة للتعبير 

حي. ماً محور البحث الروعن هذه األفكار. كان الشرق دائ
أديانه العظيمة. وهكذا تمتلك السنسكريتية أعطى للعالم كل 

مصطلحات لتعيين بعض هذه الحاالت والظروف، ولكن حتى 
في الشرق فمن المعروف أنه ال يمكن التعبير عن انعدام الشكل 

عن طريق الشكل، وال غير محدود بالكلمات والعالمات 
وحيدة للتعرف حاالت هي الوسيلة الالمحدودة. أن تكون هذه ال

.ال يمكننا أبداً أن نعرف حقيقة ما ليس نحن عليها،  

 التوقيع: ج.ن.

.114-108صفحة  – 1889 –تموز  –مجلة الدرب   

 

 

                                                           

68
 Porphyre. 
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11111111الرسالة   
 

 

 أخي العزيز

مع األسف سمعت خبر مرضك الخطير يا جاسبر. في الوقت  
الميزان، كما تبدو لك حياتك الذي تكون فيه الحياة معلقة في 

ن تشعر باكتئاب أنها تظل كذلك لبعض الوقت، يجب أ ويبدو
.كبير  

ليس من المعتاد التحدث بهدوء مع شخص ما عن  بالطبع،
وفاته، لكن ذلك ال يهمك، ولهذا السبب أفعل ذلك: أنا ال أتفق 
معك على فكرة أن هذا المرض هو فعالً للموت. حالتك ليست 

ر قبول وقف سيموت فعالً، والذي قركان * الذي مثل حالة **
حياة التي قدمتها الطاقات العظمى، ومواصلة العمل التنفيذ لل

 من أجل اإلنسانية، في خضم األلم ومعاناة هذا الجسد.69

لماذا ال تعيش اآلن طويالً بقدر ما يمكنك في جسدك الحالي 
بحيث يمكنك أن تتقدم إلى أقصى حد ممكن أثناء تجسدك 

 والجنسل القضية عمل ما بوسعك من أجوتوطوال حياتك، 
؟البشري  

                                                           

بدون أي شك، يشير هذا المقطع إلى بالفاتسكي. انظر فصل "المهاتما  69
 ،31-23ص.  -يوغا أو الغيبيات  الراجا -الثيوصوفيين" في كتاب 

شرت في الكتيب تي نُ "ميتة، وال تزال تتحدث إلينا" ، ال مقالةو
.82الثيوصوفي رقم   
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ألنه، بكونك جاسبر نييماند، لم تتح لك الفرصة بعد للتأهل 
ما يسمح لك للحصول على مساعدة غير عادية بعد الموت، م

بالعودة بسرعة إلى األرض، وفي حالة موتك ستكون لديك 
حظوظ إلقامة طويلة في ديفاخان70: وبالتالي، سوف تفشل في 

.تحقيقه لهم القيام بالكثير مما يمكن  

هذه وجهة نظري. الحياة أفضل من الموت، ألن الموت، أقول 
العظيم مرة ثانية، يخدع توقع الذات. الموت ليس هو المخبر 

وال كاشف المعرفة. إنه ببساطة الستار الكبير الذي يسدل على 
المسرح، وسيتم رفعه في اللحظة التالية. يجب الحصول على 

ن الثالثي: الجسد والنفس والروح. المعرفة الكاملة في اإلنسا
عندما يتم الحصول عليها، فإنها تنتقل إلى مجاالت ثانية غير 

. أن نحيا ألطول فترة ممكنة، فإننا معروفة لنا، وال نهاية لها
.نعطي الذات فرصة طويلة األمد  

الغيتا) ال  -الذات من قبل الذات  إدراكآتمانام آتمانا باشيا"("
تجاوز عتبة الموت. ال يمكن تحقيق اتحاد يبدو ممكناً بمجرد 

لى األرض، في الجسم، وفي هذه اللحظة يكون الثالوث إال ع
.االنعتاق مرغوباً فيه  

                                                           

كلمة مستعارة من التبت لتعيين في الثيوصوفيا حالة الغبطة التي  70
تصل إليها الروح بعد الموت، وحيث تستوعب كل الطاقات النفسية ذات 

.ضيةالنوعية الروحية التي أوجدتها خالل الحياة األر  
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أنا ال أتحدث لنفسي يا أخي، ولكن لك71، ألنني في الموت ال 
أستطيع أن أخسر أحداً. لألحياء حصة أكبر في الموتى من 

.الموتى في األحياء  

اح هو مرض. أتوسل حالياً بشأن النج الشك الذي تشعر به
إليكم، تدميره. أمل مزيف دون وجود شك به هو أفضل من 
 الكثير من المعرفة مع وجود شكوك حول فرصك الخاصة. 

"من يشك هو مثل أمواج البحر، مدفوع بواسطة الرياح 
وتتالعب به". يجب أال يحذر المرء من الشك فقط عندما يتعلق 

فأنا أعلم ذلك). يجب ذين ال تشك فيهم، مر بالمعلمين (الاأل
علينا قبل كل شيء أن نحرس أنفسنا ونرفضه عندما يتعلق 

األمر بالذات. إن االعتقاد بأن المرء ال يمكن أن ينجح، أو أنه 
من األفضل الموت على البقاء قيد الحياة ألن الجسم التالف 

.يظهر أن النجاح هو بعيد المنال، هو شك  

على محاولة الحياة والحياة  مل، ولكننا نجرؤال نجرؤ على األ
دائماً، من أجل خدمتهم مثلما هم يخدمون القانون. ليس علينا 

أن نحاول أن نكون شيال [تالميذ]، وال تحقيق أي شيء في هذا 
التجسد، ولكن فقط لنعرف وأن "نكون" في حدود كل قدراتنا: 

                                                           

االستخدام االستثنائي لأللفة (حيث جودج يخاطب جاسبر بكلمة أنت  71
تعطيها التي ال تملك اللغة اإلنجليزية القيمة المألوفة التي  - وليس أنتم)

عالمات في هذه الرسالة كما في غيرها، والمقطع  -لها الفرنسية 
وار المرغوب فيه إلى سجل أكثر حميمية (حتى مقدس) لالتصال، مثل للح

في الشعر  المباشر من روح إلى روح. إنه شكل شائع إلى حد ما
اإلنجليزي، ويمكن أن يشير أيضاً إلى لغة الكتاب المقدس حيث كانت هي 

.ة، كما هو الحال في البهاغافاد غيتا أو اإلنجيلالقاعد  
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ساطة ر اآلن: السؤال ببمدى ما هو ممكن ليس له حدود. فك
لكن من ماذا؟ -هو أنك مرهق   

. ولكن إذا كنت تتهم نفسك، أو إذا كنت تشك يمن شيء خارج
في نفسك، فإنك تعطي العدو فترة راحة. ليس لديه ما يفعله 

ألنك تفعل كل شيء من أجله، وبتركك لمصيرك، سوف يبحث 
 عن ضحايا آخرين.

ع المعرفة. معه، وم انهض إذاً من هذا اليأس واغتنم سيف 
الكون. ليس األمر أنني أراك غاضباً جداً، يا الحب، يمكن غزو 

حتى لو قتلك غداً شيء  جاسبر، لكنني أود أن أقدم لك أفكاري
.إرادتنا ما ضد  

أنا سعيد ألنك تبلي بالًء حسناً، حتى لو كان الجسم يعاني. من 
نواح كثيرة، علينا أن نعاني، وال أشك في أنه تقدم كبير، إذا 

في خضم األلم الجسدي، أن نسيطر على أنفسنا ونبقي  أمكننا،
أنفسنا هادئين، على بعد عنها. ومع ذلك، يجب أن يوضع 

قلقك يبقى هادئ وغافي. واجعل  أستريحالجسم أيضاً بالراحة. 
بسبب ذلك، ولكن عندما يستعيد الجسم قوته القلق قتل لم يُ 

.نعرف عنه أكثر  

صف. ستظهر لك بعض لقد اجتزت بما فيه الكفاية من العوا
ا نخلق عواصفنا الخاصة. إن قوة أي ظرف لحظات التفكير أنن

، ولكن نظراً رال يتغيمن الظروف، وكل شيء، هي عامل ثابت 
نختلف في طريقة تلقينا لبعضنا البعض، يبدو لنا أن ألننا 

صعوباتنا تختلف في شدتها. أنها ال تختلف على اإلطالق. نحن 
.هم العناصر المتغيرة  
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إذا اعترفنا أننا في مجرى التطور، فيجب أن يكون كل ظرف 
من الظروف هو المطلوب. وإخفاقاتنا في أداء األعمال المعينة 

مساعدة، ألنه ال توجد وسيلة ثانية يجب أن تقدم لنا أعظم 
لتعلم هذا الهدوء الذي يصر كريشنا عليه. إذا نجحت جميع 

 مشاريعنا، فلن يظهر لنا أي تباين.

يضاً أن يتم تصور جميع المشاريع التي نقوم بها ممكن أمن ال 
بجهل، وبالتالي بطريقة خاطئة: لن تسمح لنا الطبيعة الصالحة 

بتنفيذها. ال نتحمل أي مسؤولية عن المشروع نفسه، لكن 
يمكننا تحمل النقص الكارمي بعدم قبول استحالة تنفيذه. في 

هل كن الجنون، لعالم البشر، ال يمكن التذرع بجهل القا
 بالحقيقة يمكن أن يكون.

في العلوم الغيبية، حتى لو كنت جاهالً ببعض الحقائق المهمة  
فأنت لن تفلت من القانون، ألنه ال يهتم بأي شخص، ويواصل 

.تعديالته بغض النظر عما نعرفه أو ال نعرفه  

 أو إذا كان أحدنا هكذا العالم،إذا كنت األقل اكتئاباً واحباطاً في 
ا الحد تضعف قوة أفكارنا.إلى هذفإنه   

يمكن حبس أحد األشخاص في السجن وال يزال مع ذلك عامالً  
يك أن تزيل من عقلك أي في خدمة القضية. أيضاً، أتوسل إل

كره للظروف الحالية. إذا كنت تستطيع التفكير بنجاح في كل 
هذا على النحو الذي تريده بالضبط، فلن يؤدي إلى تعزيز 

مك ويجعله دة فحسب، بل سيتفاعل أيضاً مع جسأفكارك الجي
.أقوى  
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. وفي هذا هالذي تعرف اآلن فشل -ه  -كل هذا يذكرني 
الموضوع، ال يخيب أملك. ال يمكن أن يكون األمر خالف ذلك. 

أن يكون جاهز  بتقديم طلبه إلى القانون، قبل -ه  - قام بتهور
لنواحي، ألنه تماماً. في الواقع، إذا قلت بتهور، فهذا من بعض ا

يكون  إذا رأيت األشياء على نطاق أوسع، فال شيء يمكن أن
 غير حكيم. 

هزيمته الواضحة، في بداية القتال، أمر طبيعي للغاية في 
قضيته. لقد أسرع حيث كانت النار أشد ضرامة وجعلها أكثر 

لعاته. جميع اآلخرين عانوا وسيعانون بنفس حماوة بسبب تط
.الطريقة  

يغير أي شيء في أن مرضه هو جسدي. نظراً ألن  هذا الألن 
كل هذه األمور تنطلق من االضطرابات العقلية، يمكننا بسهولة 
إدراك السبب نفسه في شكل عاطفة جسدية أو انحراف عقلي. 

صغير" كم هو غريب! لقد أخبرتك في رسالتي عن "العدد ال
الذي بقي بالفعل في مكانه، وبعد ذلك بفترة وجيزة جاءت 

عند  -نور أحمر، إذا صح التعبير -خبار التي تلقي النور األ
ه. انظر كيف يرتبط الفكر بالفكر على  -ن عن تراجع اإلعال

.جميع المستويات، عندما تكون الحقيقة هي الهدف  

شعر بالتوتر كل نحن أنفسنا، لسنا آمنين تماماً، لدرجة أننا ن
افظ دائماً يوم وكل ساعة. تقبل هذه الكلمات من رفيق سفر: ح

 على الطموح والبحث، ولكن ال تضع في نفسك موقف اليأس
 أو أدنى تذمر من السخط. هذا ال يعني أنك تفعل ذلك.

ال أستطيع أن أجد الكلمات الصحيحة، لكن من المؤكد أنك  
.ستعرف كل شيء، إذا لم تكن هناك بعض العيوب التي تعيقك  



108 

 

صيبنا كون من نفي أن ي االظالم والخراب ال يمكن أن يتأخر
لكنها وهمية بحتة. أليست النفس نقية، مضيئة، غير جسدية 
حرة - ألس أنت كذلك72؟ الحياة اليومية ليست سوى كفارة 

 واختبار للجسم، بحيث يمكن أيضاً أن تصل إلى حالة مناسبة.

خالل الحلم، نرى الحقيقة ونذوق أفراح السماء. في حالة  
هذا الندى تدريجياً في وعينا اليقظة األمر متروك لنا لتقطير 

.الطبيعي  

ثم، تذكر أن تأثيرات العصر الحالي قوية إلنتاج مثل هذه 
نراه اليوم في  الذيمروع ال (للشك اويالمشاعر. يا لليأس 

في هذه الفترة من االضطرابات، اإلنسان  ).جميع األماكن!
الحكيم ينتظر، ينحني، مثل القصب تحت اإلعصار، ليترك 

فخ ما فوق رأسه. العذاب ين  

من خالل رفع مستوى نفسك كما تفعل مع المستويات التي 
تندفع فيها هذه التيارات، بينما تحاول أيضاً السفر إلى أعلى، 

على الرغم من أنها غير تشعر بأن هذه التأثيرات العدائية، 
 معروفة بالنسبة لك. إنه عصر حديدي.

فروع هددة، مع سوداء وم الحديد،يخال أنها غابة من أشجار  
من صفائح الحديد وأوراق الصلب ذات انعكاسات مضيئة. 

الرياح تهب تحت قبابها ونسمع عجيج رهيب، خشن ومفرقع 
عتبرونها والذي يخنق صوت المحبة الصغير الهادئ. وسكانها ي

.بأنها صوت هللا: إنهم يقلدونها ويضّخمون التأثيرات المرعبة  

                                                           

إشارة إلى الصيغة الشهيرة للهندوسية: تات تفام أسي (أنت هو).  72
د.شاندوجيا أوبانيشا  VI  8-16 ) 
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ما "أوم" الصامت، ونرتاح معاً ال تفشل، ال تدين نفسك. كالنا ه
على صدر المعلم73. أنت لست متعباً، لكن هذا الجسم ضعيف 
في الوقت الحالي، وليس ضعيفاً فحسب، بل قد تضعضع من 

قوة طاقاتك الخاصة، البدنية والنفسية. ومع ذلك، يتعلم 
اإلنسان الحكيم أن يتحمل مسؤوليته في الجسد بأخذه موقفاً 

في الواقع أكثر يقظة من أي شخص آخر.  غير مباٍل والذي هو
أنت القاضي الوحيد. من يمكنه الموافقة عليك، من اعتمده. 

 يجرؤ على الحكم عليك، غير أنت بنفسك؟ 

لذا دع التغييرات الطبيعية تأتي، مع العلم أنه إذا كانت عيننا 
مركزة حيث يضيء النور، فسوف نعرف في النهاية ما يتعين 

اللحظة اآلن ليست ناضجة. ولكن مع مرور  -علينا القيام به 
تنضج الثمرة الخضراء: إنها تسقط، أو يتم حصادها.  الوقت،

.حتماً سيأتي يوم حيث ستقطفها من الشجرة  

في النقطة التي أنت فيها اآلن، لم تعد تشعر بالقلق من 
المخاوف التي ال أساس لها أو التسويات دون جدوى. عندما 

ما فيه الكفاية، سوف تبدأ االنطالق. يجب يقترب الفكر العظيم ب
ون جميعاً خدام قبل أن نأمل، األقل بين الناس، في أن أن نك

.نكون معلمين أسياد  

برغبة  يملئنيلقد قمت للتو بإعادة قراءة "حياة بوذا" وهذا 
ملحة في التفاني لإلنسانية، وتكريس نفسي بجهد حازم وقاطع 

ية.التضحالتخاذ موقف أقرب إلى مذبح   

                                                           

في الرسالة األصلية: "... نحن نستريح في قلب اإللهي". انظر مجلة  73
.290ص.  الثاني،الدرب،   
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الضبط، يجب علي نظًرا ألنني ال أعرف دائماً ما يجب فعله ب
التمسك بما يقوله المعلم: "افعل ما يمكنك إذا رغبت في 

 رؤيتهم".

اتبع الدرب الذي أظهره أنا وهم "قال ومعلم آخر  صحيح،هذا  
لكن ال تتبع دربي"74 نعم هكذا! من الواضح أن كل ما يمكننا 

ليس أكثر وال أقل من  -فسنا وفي أي درجة نضع أن -فعله 
اص. من المؤكد أنه عمل كل ما في وسعنا، كٍل في وضعه الخ

إذا كان لدينا تفاٍن هائٍل وبذلنا قصارى جهدنا، فستكون النتيجة 
 جيدة لهم ولنا، حتى لو كنا قد تصرفنا بشكل مختلف لو كان

لدينا المزيد من المعرفة في الوقت الذي كنا نتابع خطاً معيناً 
ن عمل.م  

قال شيال مكرس ذات يوم: "بالنسبة لي، كل هذه الجهود  
للتفسير وكل هذه االرتباكات ال تهمني كثيراً، ألنني قد وجدت 
دائماً أن ما تم القيام به باسم المعلم كان جيداً وقد وصل إلى 

يتم دون التفكير في الذات وهنا  له باسمهمعمنهايته". ما يتم 
.األساسي يكون الدافع هو المعيار  

لذلك أنا حزين دون أن أكون حزيناً. أنا لست حزيناً عندما أفكر 
في ايشفارا العظيم، الرب، الذي يسمح لجميع هذه المهازل 

وجميع هذه المشاهد باالنتشار أمام عيني. حزين، عندما أرى 
يجب أن نكون هادئين ونبذل قصارى جهدنا.  ضعفنا وإعاقاتنا.

                                                           

كتبت بالفاتسكي: "اتبع الدرب الذي أشير إليه، المعلمين هم في   74
الخلف، وال تتبعني أنا وال تتبع دربي". انظر مقالة جودج: "ميتة، ولكنها 

.82نشورة في الكتيب الثيوصوفي رقم الم "،ال تزال تتحدث إلينا  
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اندفع راماسواميير إلى سيخيم بهدف رؤية المعلم75. التقى 
هناك بشخص طلب منه العودة ومحاولة اكتشاف واجبه. هذا 
هو أفضل ما يمكن أن يفعله كل منا، في كثير من األحيان، ال 

.نعرف واجبنا، ولكن هذا هو خطأنا أيضاً، إنها عجز كارمي  

لني كيف يجب أن تنصح زميلك بالدراسة. أفضل نصيحة تسأ
لذي كتبها لي حيث تقول إن المصدر الفعلي هي في الرسالة ا

حكيم  داخلنا. إنه كذلك. عشرة االفللتحذيرات والنصيحة هو ب
ال يستطيعون عمل الخير لنا إال إذا كنا مستعدين، وعملهم هو 

.الموجدة في كل قلب بشريفقط أن يوحوا لنا عن االحتماالت   

نموت إذا كان صحيحاً أننا نبقى في أنفسنا ويجب أن نعيش و
لرؤية هذا  بأنفسنا، فذلك يعني أن مجرد الركض هنا أو هناك

الشيء، أو هذا الشخص، ال يحقق أي تقدم. الحظ أنه ليس 
لدي ما يعارض فكرة مواعدة األشخاص الذين يقرؤون الكتب 

هم للتفكير في مواضيع عالية.المقدسة ويكرسون أنفس  

ن نتناول هذه أحاول فقط أن أوضح أفكاري بأنه ال ينبغي لنا أ 
اتها، هم فقط وسيلة، وال األشياء كما لو كانت غاية في حد ذ

.تزال وسيلة واحدة من بين وسائل ثانية كثيرة  

ال توجد أي مساعدة يمكن مقارنتها باالرتباط باألشخاص الذين 
أو قراءة الكتب الجيدة. أفضل نصيحة رأيتها يعتقدون مثلك، 

سة، أو الكتب التي من على اإلطالق هي قراءة الكتب المقد

                                                           

المقالة التي كتبها س. راماسواميير نُشرت في كتاب" خمس سنوات  75
.) تحت عنوان: "كيف وجد شيال معلمه454-442من الثيوصوفيا"(ص.   
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ويجب أن يكون  ،وفقاً لتجربتك الخاصة ترفعك،المحتمل أن 
 ذلك موجوداً. 

األيام، وجدت أن بعض الكتابات الالهوتية المجردة أحد في 
وهو تأثير مميّز  - للغاية ألفالطون كان لها هذا التأثير عليّ 

للغاية - مع إعطاء شرح عن تجوال أوليسيس76. ثم هناك 
.الغيتا  

تتمتع كل هذه الكتب بحياة خاصة بها، والتي تعدل االهتزازات. 
االهتزاز هو مفتاح كل شيء. يتم شرح الحاالت المختلفة 

ببساطة عن طريق االختالفات في االهتزاز، وإذا لم نتعرف 
 أو غيره، فذلك ألننا ال ننتظم مع على المستوى النجميّ 

 اهتزازاتها. 

عر بغموض أن الناس لهذا السبب، من وقت آلخر، نش
بنوايا عظيمة ولكن  حولنا،، أو أن حشداً يندفع من يراقبوننا

كانت مجرد  أعيننا:دون أن يروننا، ويبقون غير مرئيين أمام 
طوير لحظة من االهتزازات المتزامنة. ولكن الشيء المهم هو ت

الذات في الذات، وبالتالي يصبح امتالك الحكمة التي تنتمي إلى 
.اء ملكاً لنا على الفورجميع الحكم  

سيكون كل كائن قادراً على رؤية الذات بطريقة مختلفة، دون 
رؤيتها مع ذلك، ألن رؤيتها يعني هو أن تكون الذات. ومع 

مكن أن ذلك، للتعبير عن األشياء بالكلمات، نقول "رؤيتها". ي
تكون الرؤية مثل ومضة، وعجلة مشتعلة، ماذا أعرف أيضاً؟ 

                                                           

البطل االغريقي، أوديسيوس، الذي كان معروفاً بإسم أوليسيس،  76
".لهومروكان ملك مدينة ايثاكا. "من اسطورة اإللياذة   
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كبيرة بطريقتها الخاصة وعليك  السفلية، وهي ثم، هناك الذات
أن تبدأ بمعرفتها. عندما نراها للمرة األولى، يبدو األمر وكأننا 

وكم عدد التجسدات سيكون كذلك؟ ننظر داخل  -نبحث في قفاز 
م. يجب أن ندخل ونحصل على تلك القفاز وال يوجد سوى الظال

.وهكذا، إلى ما ال نهاية -الرؤية   

كل واحد مننا. يجب التحلي بالصبر  -و اإلنسان سر العصور ه
لكي يمر كل الوقت الالزم لتغيير أو للسيطرة الكاملة على األداة 
المادية. الهيمنة الوحشية ليست جيدة مثل قبضة ناعمة ولكنها 
منتظمة وثابتة بال هوادة. اكتشفت الرائية بريفورست أن التيار 

نيف. التيار الع الضعيف كان أكثر فائدة من  

النعومة هي األفضل، ألن تيار معارض ينطلق دائماً من خالل 
رد الفعل، وإذا كان ما يثيره معتدالً، فسيكون معتدالً بحد ذاته. 
هذا يعطي للطالب الذي لم يعتاد على المزيد من الوقت وعلى 

.القوة التقدمية  

نكسر أعتقد أن زميلك الطالب سيكون أداة جيدة، لكن يجب أال 
ً صمت ال  من إثارة القبائل المجهولة وغير مستقبل خوفا

الملتزمة، والتي ستوقعنا في حيرة77. يجب استخدام كل موقف 
كوسيلة. هذا أفضل من الفلسفة، ألن هذه الممارسة تجعلنا 

دراسة من خالل قادرين على معرفة الفلسفة. أنت ال تتقدم 
أفكارهم  فلسفات اآلخرين ألنك بهذه الطريقة تسجل فقط

سيء. مهضومة بشكلال  

                                                           

باللغة األجنبية الجملة حرفياً هي (تعطينا خيط لنبرمه أو نفتله)  77
 ويقصد بذلك ارباك الشخص وايقاعه بحيرة.
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ال تشوش أو تغسل دماغك بإدراكات اآلخرين. لديك مفتاح  
الذات، هذا كل ما تحتاجه. خذه واطرد الكامن في الداخل. أنت 
عظيم في الكرم والحب، وثابت في اإليمان، وتصورك واضح. 

الكرم والحب يعني هجر الذات. هذا هو دعمكم. زد ثقتك 
الذي هو أنت  -لعظيم" "الكل ابل في  اتك،قدربنفسك، ليس في 

.نفسك  

.لتسمح السماء أن تجد أنت واآلخرون السالم  
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12121212الرسالة   

 

:عزيزي جاسبر   

هناك الكثير من السائلين الذين يسعون للتعرف على حالة  
"شيال"78والتي تكون رسالتكم وثيقة الصلة فيما يتعلق 

ء المرشحين لحالة الشيال بتجاربي الخاصة. أخبرنتي أن هؤال
يجب أن يتلقوا بعض اإلجابات، وأنا أتفق معك في ذلك. سواء 

كانوا مستعدين أم ال، يجب أن نكون قادرين على إخبارهم 
 بشيء ما. لكن، عادة، هم ليسوا مستعدين، وهم في الحقيقة

لى البسيطة المطلوبة. ليسوا مهيئين بعد التخاذ الخطوة األو
ف جوانب المشكلة إلرشادك في المستقبل سأناقش معك مختل

ً  األسئلة،في إجاباتك على هذه  .وربما لتوضيح أفكاري أيضا  

السؤال األول الذي يجب على اإلنسان طرحه على نفسه 
) هو: (ونعني بكلمة "انسان " المرشحين من كال الجنسين

نفسي عن حالة شيال  "متى وتحت أي ظروف أتيت ألستفهم
وما هي حالة  شيال،"ما هو وثانياً، شيال؟وأصبح أنا نفسي 

 شيال؟

. هناك شيال علمانيين وهناك حالة هناك أنواع كثيرة من الشيال
شيال تحت المراقبة. وهناك شيال مقبولين، وهناك أولئك الذين 
يسعون جاهدين ليكونوا مجرد شيال علمانيين. من الممكن ألي 

                                                           

كلمة شيال، باالستخدام الحالي (باللغة الهندية بمعنى الطالب، التلميذ)،  78
.(تعنى: خادم)شيتا مشتقة من اللغة السنسكريتية شيدا، أو   
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يكون شيال علماني، مع العلم أنه قد ال يحصل أبداً شخص أن 
في هذه الحياة، على اتصاٍل واعٍ من مرشده. أما بالنسبة إلى 

الشيال تحت المراقبة، فمن القواعد "الثابتة" هي أن يتم 
اختباره لمدة سبع سنوات. في هذا االختبار، ال تتكون 
طي جميع "االختبارات" من اختبارات محددة وثابتة، ولكنها تغ
.أحداث الحياة وسلوك المرشح في وجود هذه األحداث  

طلبهم  ال يوجد مكان معين يجب أن يتقدم فيه الطامحين لتقديم
ألن هذه األشياء ال عالقة لها باألماكن أو الشخصيات الرسمية: 

الداخلية.إن لها عالقة بالطبيعة   

ألن نصبح شيال في الواقع، إذا وصلنا إلى هذا الموقف، وذلك  
ا فهم طبيعتنا الداخلية قد ازدهرت لدرجة أنه من الممكن له

.ي القانونالمعرفة، وأنها تفعل ذلك: نتلقى المكافأة من أيد  

هو في  بمعنى ما، كل عضو مخلص في الجمعية الثيوصوفية
طريقه إلى أن يصبح شيال، ألن المعلمين يقومون بجزء من 

ل هذه الجمعية. عملهم مع اإلنسانية، ومن أجل هذا، من خال
أنهم اختاروا وكيلهم. وحيث أن كل عملهم وتطلعاتهم تهدف 

يمكن ألحد أن يأمل في أن  إلى مساعدة الجنس البشري، فال
بح واحداً) إذا كانت يبقى واحداً من الشيال للمعلمين (أو يص

لديه أي رغبة أنانية الكتساب ممتلكات شخصية من الثروة 
.هوده ليكون شيالالروحية التي هي الدافع لج  

فإن هذا الدافع له أثر  شيال،في حالة الشخص الذي هو بالفعل 
في رفضه على الفور من بين صفوفهم (سواء كان أو لم يكن 

على علم بخسارته)، وفي حالة الشخص الذي يحاول أن يصبح 
واحداً، فإن السبب نفسه يقف في طريقه كحاجز. عالوة على 
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ر شيال حقيقيا ال ينشر الضجيج ذلك، فإن الشخص الذي يُعتب
 ل الثيوصوفي ال يشبه جمعيات عاديةمن حوله، ألن هذا المحف

ظاهرية، حيث تؤخذ في االعتبار الفروق أو مجرد المظاهر 
 الخارجية.

إنه شيء أصلي، يرأسه بشر روحيون أحياء، ويحكمه قوانين  
لها منفذيها بحقهم الشخصي، دون الحاجة إلى محكمة أو تهم 

. أحكام أو ال يوجد إشعار لهم بذلكأو   

م األوروبي أو األمريكي األصل أعظم وكقاعدة عامة، أما
الصعوبات التي يجب التغلب عليها. ليس لديه أي وراثة 

للتطور النفسي لالعتماد عليها: ليس لديه أي تجمع معروف 
للمعلمين أو أتباعهم في متناول يده. الصعوبات العنصرية 

فسه بسهولة، انه ليس استبطاني بطبيعته. تمنعه من رؤية ن  

يتمكن من فعل الكثير إذا طهر نواياه، وإذا كان  حتى ذلك،ومع 
يمتلك (أو ينمي) بشكل طبيعي إيماناً وتفانياً حماسي ال 

إيمان قادر على إبقائه في اعتقاد راسخ بوجود  -يتزعزعان 
المعلمين، على الرغم من أن السنوات يجب أن تمر دون أن 

يظهروا أنفسهم. إنهم كريمون وأصحاب ديون صادقون 
ن ديونهم دائماً. كيف ومتى يفعلون ذلك؟ األمر ليس يدفعو

متروك لنا أن نسأل. قد يعتقد البشر أن هذا يتطلب تفانياً أعمى 
.نظير ما تطلبه أي كنيسة  

هذا صحيح، لكنه إخالص أعمى للمعلمين الذين هم الحقيقة 
، للحدس والُمثل العليا الخاصة بك. ذاتها، لإلنسانية ولكم

 ً  إلى شيء آخر وهو: ويستند هذا التفاني في المثل األعلى أيضا
أن اإلنسان ال يكاد يكون جاهزاً ليصبح شيال ما لم يكن قادراً 
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ببشر آخرين، أو يتأثر على الوقوف بمفرده، دون أن يتأثر 
.بمفردهباألحداث. ألنه يجب أن يكون قادراً على الوقوف   

.وسيكون من األفضل إذا تعلم ذلك من البداية وليس في النهاية  

ال تزال هناك بعض المؤهالت التي يجب أن يمتلكها. سيتم 
العثور عليها في كتاب" اإلنسان، مقتطفات من تاريخ 

منسي79" بالقرب من نهاية الكتاب، لذلك لن نضطر إلى 
.توسيعها هنا  

ين لحالة الشيال قد تم مسألة الكفاءة العامة للطامحين المرشح
صلنا اآلن إلى نقطة أكثر جدية: مسألة تسويتها، وقد و

العالقات بين المعلم والشيال، أو المعلم والتلميذ. نحن بحاجة 
.هذا الدربإلى معرفة ما هو عليه حقاً أن تكون طالباً في مثل   

العالقة بين المعلم والشيال ليست شيئاً إذا لم تكن روحية. كل 
ارجي أو رسمي بحت، مثل العالقة التي أقيمت بطلب ما هو خ

نياً، بل شكلي: هذا ما يحدث بين بسيط وقبول، ليس روحا
 المعلم والتلميذ.

ومع ذلك، فإن هذه العالقة ليست مبتذلة بأي شكل من  
إلى الحد الذي يسمح به هذا  -علم يضع تلميذه األشكال، ألن الم

التي يتمتع بها المعلم مع في نفس المكانة  -النوع من العالقة 

                                                           

[بالفرنسية: اإلنسان، مقتطفات من التاريخ المنسي.] ظهر هذا  79
تحت توقيع  ،1885تنفذ، ألول مرة في عام ذ فترة طويلة اسالمنشور، من

"اثنين من الشيال من الجمعية الثيوصوفية" (والتي تم تحديدهم في وقت 
الحق بأنهم موهيني م. شاترجي ولورا سي هولواي). انظر مجلة 

.1898أغسطس  ،649 الثيوصوفي، المجلد التاسع عشر، ص.  
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ا نظيره الشيال. هناك اختالف واحد فقط في الدرجة، لكن هذ
االختالف في الدرجة هو الذي يميز الفرق بين الروحي 
األكثر  والمادي ألنه، من خالل كل الفروق الدقيقة، من المادية

خشونة إلى النقطة القصوى حتى نتمكن من الوصول، نكتشف 
.في الروح تمزج وتغوصألة أخيراً أن هذه المس  

يُسمى عادةً بالمادة، مع  عمانحن نتحدث هنا، بطبيعة الحال، 
العلم أن ما يُسمى في الواقع هكذا ليس فعالً المادة، بل هو وهم 

 هائل وليس له وجود حقيقي في حد ذاته.

مصطلح إن المادة الحقيقية، التي يطلق عليها الهندوس  
ي ومادتنا هي وهر غير مرئهي شيء أو ج "موالبراكريتي"

تمثيل أو تجلي لها. المادة، في واقع األمر، هي ما أطلق عليها 
الهرمسيين اسم األرض البدائية، وبالنسبة لنا هي درجة غير 

 محسوسة من المادة. 

فسنا بأن ما اعتدنا على تسميته بالمادة يمكننا بسهولة إقناع أن
لهذه الكلمة عندما هو أن هذه المادة ال تستجيب، في الواقع، 

نعلم أن العرافين والرائين والحّساسين، قادرين على الرؤية 
خالل الجدران السميكة واألبواب المغلقة.من   

إذا كان األمر مادة، فإن رؤيتهم ال يمكن أن تعبرها. إن شخصاً  
بصراً عادياً يجد نفسه وجهاً لوجه مع المادة البدئية، لن مست

سيواجه جداراً  هولكن وراءها،ما  يتمكن هو أو هي من رؤية
.معتماً، أكثر كثافة من أي حائط بناه اإلنسان  

وهكذا، منذ األزمنة األولى، عند جميع البشر، باستثناء 
بير من الغربيين المعاصرين، كان المعلم دائماً موضع احترام ك
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جانب التلميذ، الذي كان يعلمه، منذ طفولته، للنظر في مستقبله 
ي بمثابة كرامة مباشرة بعد والده ووالدته. لقد على أنه يأت

لبشر، شيء ما يتسبب في كانت دائماً خطيئة كبيرة لهؤالء ا
ضرر حقيقي في الجزء األخالقي من الوجود، وهو عدم احترام 

 معلمه، حتى في التفكير. 

أن سلسلة طويلة من  -وليس أقل من ذلك اليوم  -ن السبب كا
روحي يمكن ألي بشر أن يكون النفوذ تمتد من أعلى دليل 

 الروحيينعليه، والمرور بالتسلسل الهرمي الكبير للزعماء 
 للوصول أخيراً إلى المعلم البسيط في طفولتنا.

ناك بعبارة ثانية، من خالل عكس االقتراح بالطريقة الحديثة، ه 
سلسلة تمتد من معلمنا بالمدرسة، أو مدرسينا، إلى أعلى معلم 

صف قطرها، أو خط تنازلي، يمكن أن روحي، في دائرة ن
 نتواجد فيه.

وفي هذه العالقة الغيبية الخفية، فإن حقيقة أن الطالب أو  
أو  -المرشد النهائي ال يعرفان أو يعترفان بأن هذه هي الحالة 

.عنها أي فرق على اإلطالقال ينتج  -يتجاهلوها   

يطبق وبالتالي، يحدث أن الطفل الذي يحترم معلمه، وبالتالي، 
لة غير عمله بإخالص بطريقة جادة، ال يتعارض مع هذه السلس

سواء كان  يستفيد،المرئية ولكن القوية. وعلى نفس المنوال، 
يعرف ذلك أم ال. ال يهم إذا كان الطفل لديه مدرب يعلمه نظاماً 
من الواضح أنه سيئ. هذه هي الكارما، ولكن من خالل موقفه 

د هذه الكارما، وينتهي بتجاوز المحترم والدؤوب، فإنه يستنف
.الشخص الذي كان معلمه  
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تسمى سلسلة التأثير هذه سلسلة غوروبارامبارا. المعلم هو 
المرشد، أو ذاك الذي يعيد الضبط واإليقاع التوازني: قد ال 

.يجمع دائماً هذه الوظيفة مع وظيفة المرشد أوالمعلم  

 

 التوقيع: ز.
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13131313الرسالة   
 

 

:عزيزي جاسبر   

العرفية واألرضية لقد مررنا اآلن بالتعرف على العالقات  
البحتة، من المعلم إلى الطالب، وإلى ما سوف نسميه المحفل 
مراعاة للظروف. هذا المحفل ليس شيئاً نمسكه بمالقط النقد 

 مكان على حد سواء. لتحليله أو تحديده. هو في كل مكان وال
ويشمل في حدوده جميع المعلمين والطالب والمرشدين 

رق، سواء كانوا ينتمون إلى والمعلمين الحقيقيين من أي ع
معتقد أم ال. حول هذا الموضوع، قيل: "فيما وراء غرفة التعلم 

هناك المحفل. هو المجموع العام للحكماء في جميع أنحاء 
ن قبل أولئك الذين هم جزء منه العالم. ال يمكن وصفه حتى م

."ولكن ال يُحظر على الطالب تخيل ما يمكن أن يكون المحفل  

أو  هذا المحفل في أي وقت، فإن كل من معلميوبالتالي، 
تالميذه الحقيقيين يكونون سعداء بمساعدة أي معلم أو أي 

ألنهم جميعاً يبذلون  -تلميذ آخر. لكن يجب أال نستنتج أنه 
لنشر الحقيقة وتعليم العالم، نحن الذين نسمي قصارى جهدهم 

 أنفسنا "شيال طامحين"، أو شيال معروفين، مرتبطين بشخص
يمكننا أن نضع أنفسنا، في الوقت نفسه  -معين نسميه غورو 

.تحت وصاية مباشرة من أكثر من غورو  

أي إنسان يقرر بداخله الدخول إلى الدرب، لديه معلم. لكن 
هذا القرار وبين الوقت الذي يتعرف فيه  الوقت الذي يمتد بين
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في  ون طويالً في الحقيقة،التلميذ حقاً على المعلم، يمكن أن يك
.بعض الحاالت هو قصير جداً   

مسائل التسلسل الهرمي.  حولقليالً نتوقف يجب علينا اآلن أن 
كما هو الحال في الجيش، فإن أبسط الجنود لديهم جنرال يقود 

تطيع الوصول إليه إال عن طريق الضباط الكل ولكن ال أحد يس
اآلخرين، لذا نجد بهذا الترتيب درجات للمعلمين ودرجات 

.للتالميذ  

من التالميذ  بالنسبة للكثيرهناك الغورو العظيم، الذي هو هكذا 
الذين ال يعرفونه أو لم يرونه. هناك أشخاص آخرون يعرفونه 

إلى الحد الذي والذين هم غورو لعدد معين من الشيال، وهكذا، 
يمكننا فيه تخيل شيال قادر على أن يكون غورو معروف من 

.شيال أدنى منه  

قد يكون هناك بعض الشيال الذين، مقابل ما يتعلق بواحد  ثم،
، يحلون محل الغورو، ولكن دون أن أو أكثر من شيال أخرون

.يتم التعرف عليهم ألنهم يعملون فقط بشكل مؤقت  

ر إليه أعاله لذي يتخذ القرار المشاوبالتالي، فإن الشخص ا
ينشئ رابطاً يستند إلى أعلى قانون. هذا ليس شيئاً ينبغي القيام 

به باستخفاف، ألن عواقبه خطيرة في الطبيعة. جدّي، ليس 
بسبب احتمال وقوع كوارث، أو عذابات مروعة أو مصائب 

ة التي نود أن ثانية، ولكن بالنظر إلى وضوح أشعة الحقيق
وإلى حد ما اعتماداً على صدق  -ار الحاسم ذا القربموجب ه

فصلنا أنفسنا عن القطيع الشاسع والمتحرك  -وقوة دافعنا 
لعامة الناس الذين يعيشون، في هذا الصدد، مثل الحيوانات 

الغبية، وطرقنا الباب. إذا أظهرنا االحترام للشخص الذي أصدر 
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يجب أن معلمنا غير المعروف.  لنا تعليمات، فسوف نحترم
لي مليء باإليمان. يجب أن يكون لدينا إيمان نتبنى موقف داخ

 ثابت وحازم بأن ال شيء يمكن أن يهزه.

القوية قد قدمنا طلبنا، وبما أن المعلم هو  حقاً للكارماإنه  
كارما، بمعنى أنه ال يتصرف أبداً ضد الكارما، فيجب أال نفقد 

د األجواء من حولنا ا اإليمان هو الذي يمهالثقة للحظة. ألن هذ
 انراه األطرافسمح لنا بالحصول على المساعدة من جميع وي

.تصل إلينا  

دعونا نتخيل اآلن أن مرشحنا المتطوع، المؤيد أو المبتدئ 
يقرر في هذه اللحظة، من تلقاء نفسه، أن يكون معلم أو يدير 

ك حاجة للتبادل شيال آخر كما تنصح التعاليم ذاتها. ليست هنا
.بين واحد واآلخر اللفظي  

ولكن بمجرد اتخاذ هذا القرار، حتى في التفكير، يجب على 
ه حتى المبتدئ أن يطبق بجدية عقيدة هذا المدرب، وال يغير

يكتشف بالفعل أن لديه مدرباً آخر، أو أنه انتقل إلى صف آخر. 
علناً أو عقلياً فإنه ألنه إذا أخذ معلماً فقط للطعن فيه أو رفضه، 

ً يتعرض لخط .ر اظالم عقله كليا  

إذا أدرك أنه ال يفهم بوضوح، فعليه، مع اإليمان، أن يعمل 
بنفسه على تطبيق ذلك، ألنه إذا كان، من خالل الحب واإليمان 

يمكنه رفع اهتزازاته الختراق أعلى درجات معنى كلمات 
وف يحقق معلمه، فإنه سيتم رفع عقله إلى مستوى أعلى، وس

.تقدماً أكبر  



125 

 

الحالة المحتملة لطامح يتمتع بهذا اإليمان  اآلن إلى لقد وصلنا
الملكي والسيادي الذي قد اكتشف فعالً، بطريقة أو بثانية 

شخصاً متقدماً جداً على الدرب. عندما يتحدث إليه، سوف 
هل يمكنني أن أكون شيال خاص  قبولي،يسأله: "هل يمكن 

 بك80  أو لشخص آخر؟

ر: "لن يكون لذي استشيب الشخص اقد يحدث بعد ذلك أن يجي
ذلك معي، لكني سوف أوجهك لشخص آخر من نفس الفصل 

معك، وأنيطكم به لتكون شيال له، اخدمه جيداً". مع هذا الرأي 
لنقول ذلك، إليجاد الشخص الذي تم  الطامح،يذهب التلميذ 

.تعيينه له، وباتفاق متعمد، يتفق كالهما على األمر  

المعلم الحقيقي للطامح برفيق هذه هي الحالة التي يوصي فيها 
خر له، هو احتمالياً، يتواجد في مرتبة أعلى من المبتدئ آ

الطامح: وبالتالي فإن هذا األخير في وضع مختلف تماماً عن 
من اآلخرين الذين يعملون بجد، في الصمت  وضع كثير

ومتعلمين من كل مدرب ومن الجميع، ولكن دون وجود معلم 
 معين لهم.

علمه الصغير" برابطة واضحة لمبتدئ و "ميتحد هذا ا 
ومقدسة، خالف ذلك، كالهما أطفال يكذبون ويمرحون، وال 

يستحقون االهتمام. إذا كان "المعلم الصغير" مخلصاً لمهمته 
سوف يكرس عقله وقلبه، وسيعتبر الشيال ممثل اإلنسانية ف

.خالل كل هذه الفترة  

                                                           

رفع الكلفة المستخدمة هنا من قبل جودج هي شائعة في لغة  80
.الصوفيين عندما يتوجهون بإخالص ومحبة لمعلمهم، أو إللههم  
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أكثر تقدماً من افترضنا مبدأ أن "المعلم الصغير" كان لقد 
حدث أحياناً أن تعاليمه ليست واضحة الشيال. لذلك يجب أن ي

دائًما بالنسبة للشيال. سيكون األمر أكثر من ذلك حيث أن 
في هذه المسألة. ومع ذلك فإن الشيال قد الشيال هو أكثر حداثة 

اختار هذا المعلم عمداً ويجب أن يسعى جاهداً لفهم عقيدة هذا 
.المربي  

صب  وتوازن وليسللمعلم هي عمل تعديل  الخاصة الوظيفة
كتلة من المعرفة التي يتم التعبير عنها بعبارات واضحة 

 وسهلة الفهم.

ممتعة بقدر  -هذه الطريقة في القيام باألشياء ستكون عبثية  
ولن تجلب المزيد من الشيال كما لن يفعله  -ما يمكن ان تكون 

.من كتاب ما مكتوب جيداً للقراء  

ابطة اإليمان والمحبة الموجودة بينهما كمحفز لكليهما ل رتعم
.وكطريقة لتنقية عقل الشيال  

ينة، تلتقي شيال بشخص آخر يبدو ولكن إذا، بعد فترة زمنية مع
أنه يعرف بقدر معرفة"مرشده الصغير أو الغورو " ويجعل 

نفسه مفهوماً بعبارات سهلة للغاية، وأن الشيال يقرر أن يأخذه 
معلم له، فإنه يرتكب خطأ. يمكنه االستماع إلى تعاليمه على أنه 

واإلعجاب بها واالستمتاع بها، ولكن منذ اللحظة التي يقرر 
يها عقلياً أن يطلب منه أن يكون معلمه، ثم يفعل ذلك لفظياً ف

يبدأ في كسر الرابط الذي كان قد تثبت من فترة، ويمكن أن 
 يفقد فائدة كالً من التعليمين.
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بالضرورة، ولكن ليس هناك شك في أنه إذا لم ك، ليس ومع ذل 
يحذر "المعلم الصغير" من تبنيه المعلم الجديد كمدرب، سيكون 

ك الكثير من االلتباس في مجال كونهما يؤّدي كالهما هنا
"العمل" الحقيقي، وعندما يبلغ في الواقع "المعلم الصغير" 

.يتراجع باكتسابه مدربه الجديد، فإن المعلم السابق سوف  

ال شيء من هذا له أهمية بالنسبة ألولئك الذين، في رأيهم، ال 
فإن المعلم هو  يعتبرون هذه األشياء مقدسة. في هذا المعنى،

على الرغم من أنه  -بالمعنى العام  بالطبع،كائن مقدس، وليس 
إذا اعتبره الشيال هكذا، فهو أفضل له (إذا كان الغورو يستحق) 

ما يمس الحياة الحقيقية والروحية.  لكنه مقدس في كل -  

بالنسبة لروح ممجدة، فهي مسألة تَبَني، واحدة من أكثر 
قيمة، والتي ال يمكن التعاقد بها بخفة ها كثرأاألشياء مقدسة، و

أو التخلي عنها بخفة. ألنه في هذه اللحظة، يصبح الغورو 
األب الروحي للشيال: إنه الشخص الذي دعاه إلى الحياة 

.قية، أو سلمه إلى الشخص الذي سيعتني بهالحقي  

وبالتالي، نظراً ألن دور المعلم هو التكيف والتعديل، فإن الشيال 
يولي اهتماماً خادعاً لكل كلمة من كلماته، ما لم يتم التعرف ال 

على المعلم باعتباره حكيماً كبيراً، أو ما إذا كان من طبيعة 
 الشيال أن يتصرف بهذه الطريقة. 

ة ويحاول استيعاب المعنى المخفي فيها، وإذا لم الكلميسمع 
نما يستطع فهم ذلك، فإنه يتركه جانباً لظروف أكثر مواتية، بي

.باستطاعتهيسعى، في الوقت الحالي، إلى فهم ما   
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كما هو الحال  -وحتى إذا كان ال يستطيع أن يفهم على اإلطالق 
لكونه مع فإنه يجد الرضا  -في الهند في كثير من األحيان 

المعلم ويفعل كل ما يمكن عمله بطريقة مناسبة. ألنه بهذه 
المطاف عقله، كما  الطريقة، سوف ينير إيمانه الثابت في نهاية

يتضح من العديد من األمثلة، والتي تنطبق جيداً على الفكر 
التالي: "هؤالء أيضاً يخدمون الذين يقفون ببساطة في 

".مناصبهم، وينتظرون  

 

ز.التوقيع:   

.245 – 242صفحة  – 1889تشرين الثاني  –مجلة الدرب   
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14141414الرسالة   
 

:العزيز جاسبر  

في رسالتي األخيرة، كتبت لك ما ينبغي أن يقال للباحثين 
أنهم ليسوا مجرد  مثابرتهم،الجادين الذين أظهروا، من خالل 

عاطلين مترفين في البحث عن أشياء غريبة، وراغبين في 
جديدة.ل الوجود بتجارب وأحاسيس خداع َمل  

ما يتم القيام به هو المهم، ولكن الروح التي يتم بها  ليس 
.الذين هم كل شيء -قيام بأقل شيء بالنسبة لهم ال  

تسأل عن أسماء األشعة السبعة أو المحافل. على افتراض أنني 
 أعرفهم، فلن يكون من الممكن إعطائهم. 

ل ائماً حقائق، وبالتالي، فإن قوفي هذه األمور، تكون األسماء د
االسم سيكشف الشيء نفسه. عالوة على ذلك، عندما نعطيهم 

مة الناس، عند سماعهم، لن يفهموهم. ال أكثر مما لو فإن عا
.xكنت قد قلت: يطلق على الشعاع األول اسم 

الذي يسمعها. كل ما يمكن  صللشخ شيء يولكن هذا ال يعن  
بعة أو المقاطعات أو االنقسامات قوله هو أن هذه األشعة الس

هناك المشرعين والتجار  إننقول موجودة، تماماً كما 
 والمدرسين والعاملين في المدينة.
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الفرق هو أنه في الحالة األخيرة، نحن نعرف جيداً المدينة  
ط إلى الفكرة أو ومعنى هذه األسماء. االسم يوجه العقل فق

.النوعية األساسية  

ن اإلخوة ال ينفصلون أبداً ضطر أن أتركك. لكمرة ثانية، أنا م
.عندما يعيشون من أجل الحقيقة فقط  

: ز.التوقيع  

 

:مالحظة إضافية تم ادراجها في مجلة الدرب  

تشير الرسائل السابقة بوضوح إلى استنتاج جوهري حول 
السيدة بالفاتسكي، هذه الثيوصوفية العظيمة، رغم أنها لم 

.صاحبة الرسائل بشكل خاصتُذكر، وربما لم تفكر بها   

لكل  -صحيح أنها ال تسميها هكذا -نظراً ألنها قدمت التضحية 
لجديدة عن ما يعتبره البشر أغلى شيء، لتقدم للغرب البشارة ا

يجد  )،الثيوصوفيا، هذا الغرب (وخاصة الجمعية الثيوصوفية
نفسه في مقابلها، في موقف الشيال فيما يتعلق بالغورو، إلى 

.العالم الثيوصوفياي يتقبل فيه هذا الحد الذ  

تكمن العالقة القائمة بينها وبين هؤالء الثيوصوفيين في أعلى  
ا. لذلك، أولئك الذين، من القوانين، وال يمكن محوها أو تجاهله

خالل فحص شخصيتها، ال يجدونها في وئام مع شخصياتهم 
وبالتالي يسعون للوصول إلى المعلم بطريقة ثانية، بينما 

حتقرون أو يرفضون خدماته التي ال تقدر بثمن، وينتهكون ي



131 

 

القانون، ألنه لم يتم صنعه من قبل البشر، ال يمكن تجاوزه مع 
.اإلفالت من العقاب  

االعتبار األولي الذي يجب على المرء أن يحوزه و االمتنان
لجاره يجب أن يعلمهم هذا، دون أي تعاليم غيبية. هؤالء 

مرحلة التطور التي تسمح لهم بمعرفة األشخاص لم يصلوا إلى 
حقائق المستوى األعلى. هي، التي قبلت أن تتعرض للتعذيب 

لتي أغدقتها من الطاقة افي جسد مرهق بسبب فقدان السيول 
على قضيتها النبيلة، هي التي تحدت سخرية وغضب القارتين 
وكل جحافل الظالم، مرئية وغير مرئية، هي، التي تعيش من 

اً فقط لتكون قادرة على تحمل كارما الجمعية اآلن فصاعد
الثيوصوفية من أجل ضمان ازدهارها، ال تحتاج إلى المديح من 

إلى العدالة على وجه  أي إنسان. ومع ذلك، فإنها تحتاج
التحديد، ألنه بدون هذا الدافع الذي ينقلنا إليها من أعماق 

.التجسدقلوبنا وروحنا، فإنها تعلم أننا سنفشل حتماً في هذا   

كما أن الطفل الصغير مرتبط بأمه، والحصاد في الحقل، كذلك 
جميع أولئك الذين يتذوقون ثمار حياتها. دعونا نسعى لفهم 

خفية التي يتم إنشاؤها بواسطة العمل الكارمي العالقات ال
وتطبيقها على وجودنا اليومي وكذلك على حياتنا الثيوصوفية. 

ة لنا الرابط األعلى المباشر إن السيدة بالفاتسكي هي بالنسب
لهذه السلسلة الرائعة، والتي ال يمكن حذف أو تجنب أي رابط 

.منها  

ن أذكر حالة أحد لتوضيح هذه الرسالة بشكل أكبر، يمكنني أ
أصدقائي الذين اشتعلت فيه النيران واللهب81 من أجل 

                                                           

 أي اشتعلت به الرغبة العارمة. 81
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الثيوصوفيا بمجرد أن سمع عنها وتوق إلى أن يصبح شيال. 
هذه الحقائق بالتأكيد في حياته السابقة ألنها  لقد كان يعرف

الرغم من كونه ما يسمى بدت جميعها مألوفة له، وعلى 
الثيوصوفيا، وقاس  "انسان من هذا العالم"، فقد قبل هذه

حدسياً بعض إمكانياته، ومع ضمان القيام بواجبه وتجنب أي 
ً  -خاصة حياته الداخلية  -إزعاج، فقد قام بتنظيم حياته   وفقا

آلرائه الجديدة. كل شيء عن حالة شيال أخذت أهمية كبيرة في 
.ذهنه  

لم يكن يعرف أي شيال ولم يعرف أين يطرق الباب أو من يلجأ 
إليه. أظهر له التفكير أن حالة الشيال تتكون في الموقف 

الداخلي للطامح، لقد تذكر قوانين المغناطيسية والطاقة وقال 
ه، أن يكون شيال بموجب لنفسه إنه يمكنه، بمحض إرادت

 -ع موقفه الخاص على األقل إلى الحد الذي يتوافق م -القانون 
وهذا، إذا لم يكن ذلك سيسبب ارضائه، فسيكون ذلك دليالً على 

أي مكافأة شخصية أو أي رضا أو طاقات في هذا  أنه يريد
 األمر، وأن دوافعه لم تكن نقية.

هنه، ألنه ال يريد أن أخذ كل وقته لصياغة تطلعاته، حتى في ذ 
رر وضع دوافعه نون بخفة. ولكن، بالنهاية، قيقدم طلباته للقا

على المحك، الختبار نفسه لمعرفة ما إذا كان بإمكانه التمسك 
بمنصبه، وفقاً لموقف شيال مؤمن، غير معترف به، وظاهرياً 

.تم تجاهلهقد يبدو أنه   

لحقيقة ومنذ ذلك الحين، نقش في ذهنه االلتزام بخدمة ا
اً إلى الحصول على والقانون، بصفته شيال حقيقي، يسعى دائم

مزيد من المساعدة والنور، إن أمكن، مع إدراك أن االلتزامات 
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لم يكن لديه ما يطالب به المعلم  جانبه،كانت جميعها إلى 
ه من القانون وحصر نفسه في انتظار ما يمكن أن يُطالب ب

االستماع أو قراءة أي شيء  بالقوة من دوافعه الخاصة. بدأ في
الة الشيال وواجباته، حاول أن يرى نفسه يمكن أن يعلمه عن ح

في موقف شيال مقبول، وأن يفي، قدر اإلمكان، بواجبات هذا 
.الوضع، ويعيش وفقًا للنور الذي يمتلكه  

ويتصرف دائماً من  ألنه اعتبر أنه يجب على التلميذ أن يفكر
نيات واالحتماالت، سواء أكان قد خالل استهدافه ألعلى اإلمكا

أم ال، وليس مجرد حصر نفسه في نوع من الفعل حققها بالفعل 
الذي يمكن اتخاذه للتكيف مع مستواه بدرجة أقل أو بالحالة 

كان خالق كل  -والقلب وحده  -الروحية. كان يعتقد أن القلب 
ة. كانت مهمته حينئذ رفع نفسه، من خالل الروابط الحقيقي

بعد  الخاصة. لقد قرر أن يحافظ على هذا الموقف حياةجهوده 
حياة، إذا لزم األمر، حتى يتم تأكيد ميراثه في النهاية، معترف 

.به بموجب القانون  

لقد تعرض للتجارب، وإلى برودة من شعروا، أكثر مما يمكن 
وطبائعه. لقد قضى على جميع أن يروا، التغيير في موقفه 
والتي يعانيها أيضاً أولئك الذين الصدمات التي ال اسم لها 

وامات الوجود في محاولة إليجاد الطريق يريدون القتال ضد د
إلى التيارات الحقيقية للحياة. أحزان كبيرة والوحدة العميقة 

قريباً تتحدى إرادته التي ال تُقهر. لكنه وجد العمل الذي يتعين 
جل القيام به، وأنه كان محظوظاً للغاية، ألن العمل من أ
لهية، هي اآلخرين هو فرحة التلميذ، ومشاركته في الحياة اإل

أول جائزة يستطيع من خاللها معرفة أن خدمته مقبولة. لقد 
 نادى هذا اإلنسان القانون بإيمان أعلى، وحصل على إجابة.



134 

 

كتسب معرفة صديق، وسرعان ما بدأ ي أرسلت له الكارما 
مكان، أو عن بعد فترة من الوقت، أُبلغ عن  ثم،جديدة. 

إليه ليصبح شيال تحت المراقبة. لم يتلق  شخص، يمكن أن يلجأ
هذه المعلومات بطريقة عادية، لم يقل له شيء من هذا القبيل 

ولكن بسبب معرفته المتزايدة والقدرات التي استيقظت فيه كان 
.ماشيء  مقتنعاً بأنه قادر على فعل  

قاً أنه لم يعرف هذا ما فعله، وقد ُسِمعت صالته. أخبرني الح
قدراً أكبر من الثبات من خالل التمسك أبداً ما إذا كان لم يظهر 

تماماً بحقيقة طلبه غير المرئي، والذي لم يتم الموافقة عليه 
 ظاهرياً حتى اللحظة التي قبل فيها المعلمين ذلك واستدعوه. 

ذا الوقت، أبقى بوضوح مثال المعلمين في طبيعياً خالل ه
ظهر له منهجه أنه أضعف مما كان يفترض، في روحه. ربما أ

ضح الحاجة إلى إثبات ملموس لحقيقة تميزت حدود ما أو
 طبيعته العليا بها وتم دفعه لالعتقاد بذلك بدون هذا الدليل.

من ناحية ثانية، ربما كان األمر طبيعياً تماماً، وبعد أن خدم  
بصمت لفترة من الوقت، كان سيوضح نفسه في أول فرصة 

.قدمها له الكارمات  

لقد قدم طلبه. وقد سمح لي بإعطاء جزء من اإلجابة التي 
أنه  -كما أخبره حدسه بالفعل  -تلقاها، وقد أظهر ذلك بوضوح 

بل طلبه. قد تكون هذه اإلجابة ال تقدر تم قبوله إلى حد ما ق
بثمن بالنسبة لآلخرين، سواء في بيان واضح لمخاطر التفوق 

لذي يتبع له الفرد، وفي التحذيرات على الجنس البشري ا
والنصائح التي يقدمها، مع وجود دليل على أن الكائنات 

المتابعين بأكبر قدر من الصراحة العظيمة من الشرق يعاملون 
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يمكن أن يحدد أيضاً طريقاً محدداً ألولئك الذين يأخذون  واللين.
 المسار الحكيم بالسكوت قبل تقديم طلبهم إلى القانون.

الخطوة ستسبب على الفور زيادة معدل االهتزازات  هذه ألن 
المغناطيسية ومعدل تطورها. يحترق لهبهم بمزيد من االشعاع 

ات، بحيث يحتدم ويجتذب إلى مجاله كل أنواع األشكال والتأثير
الحريق في الفرد. عالوة على ذلك، فإن هذه اآلثار ال يشعر بها 

معه، وتشعر بهذه  وحده، ألن هناك حيويات ثانية، تتالمس
الطاقة المحترقة، أنها تتطور بسرعة أكبر: إذا كان هناك 

تستغرق وقتًا طويالً لتكشف عن  ، فلنبطبيعتها خطأ أو ضعف
الوقت.نفسها وتزعجهم لفترة من   

هنا يكمن خطر دخول "دائرة الزهد". يجب أن يكون اإلنسان  
يث المبدأ قوياً بالفعل ليتمكن من اقتحامها. من األفضل، من ح

وضع نفسه في موقف التلميذ ويفرض على نفسه التجارب: 
ها الحكيم سيكون هناك معارضة أقل. ألن القوى التي يحتجز

متع بالحماية إال إذا يمكن أن تقفز على المبتدئ الذي لن يت
سمحت الكارما به، وما زالت هناك قوى معادية مظلمة تتطلع 

.الصالح إلى القضاء على صفوف متعبدي القانون  

لقد تمكنا حتى اآلن من متابعة هذا الطالب، لكن من اآلن  
فصاعداً، سيضيع عن أنظارنا، ونحن ال نعرف ما إذا كان قد 

ماً متاحاً، في موقف الخادم: تقدم أو فشل، أو ما إذا كان دائ
هذه األشياء ليست معلنة للناس. من النادر أن نعرف الكثير. 

فيه أنه يوجد في بلدنا العديد من  إذا ُسمح بذلك، فمما ال شك
الطالب الجادين الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة وهذه 

لهم إن كانوا يقدمون أنفسهم المعلومات، ويمكن أن أقول 
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اإليمان وبدون أنانية، فهم في الواقع على علم كتالميذ مع 
السرية  مخلصين بأفكارهمبالقانون العظيم، طالما ظلوا 

.مين قلوبهمر أهمية، وعلى القسم بيوأعمالهم األكث  

... التلميذ المجهولاإلجابة على في   

 

المعلم:يقول   

جاهز تماماً للمشروع القاسي؟ الطريق الذي يؤدي أنت "هل  
ريد الوصول إليه محفوف باألشواك ويمر تإلى الهدف الذي 

 عبر المستنقعات الموحلة.

ال، وأكثر عدداً كثيرة هي المعاناة التي يجب أن يمر بها الشي 
.اجهتها والتغلب عليهاهي المخاطر التي يجب عليه مو  

ر إال بعد التفكير المتأني. ال يوجد ليفكر التلميذ بجدية وال يقر
معلم يُبتَهل له بروح مخلصة، تواقة للنور والمعرفة، يتجاهل 

 نداء المبتهل.

إنه واجب أولئك الذين يطلبون العمال، ويحتاجون إليهم في  
لهم، أن يحذروا حفار األرض لصعوبات العمل لمن يأتون حقو

.بةنفسهم بإخالص وثقة لهذه المهمة الصعلتقديم أ  

إذا لم يهتز هذا التلميذ المجهول بهذا التحذير واستمر في 
تصميمه، فإن بإمكانه أن يعتبر نفسه مقبوالً * * *. وفي هذه 

 الحالة، سيوضع تحت وصاية شيال أقدم منه.

سوف  الثقيل هئعبإخالص وتفاني لتحمل مساعدته بمن خالل  
".يمهد الطريق لتلقي المساعدة بدوره  
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:تتمة التعليمات الخاصةهنا   

في الحقيقة، إذا كان المرشح يعتمد على القانون، وإذا أظهر "
 الصبر والثقة والحدس، فلن يضطر إلى االنتظار لفترة طويلة. 

ن الذي تود القوى من خالل الظل الكثيف بالمرارة والحز
به على الحاج في طريقه إلى بوابات النور المعادية أن تقوم 

بسرعة في روحه هذا النور الالمع وليس لديه  يعاين المرشح
سوى اتباعه. فليحذر مع ذلك، بعدم الخلط بين النار االرادية 

المدركة هنا وهناك من قبل الحواس النفسية، مع انعكاس 
ذلك النور الذي ال يموت والذي ال  -النور الروحي العظيم 

وح يعيش أبداً وال يمكنه أن يلمع بمكان آخر خالف مرآة الر
".النقية  

لكن يجب على التلميذ المجهول أن يستخدم الحدس الخاص "
به. من المستحسن تبديد الظالم الداخلي وقهره قبل محاولة 

اختراق ذلك الخارج. عليك أن تعرف نفسك قبل معرفة ما هو 
".الخاصة ارج حواسكخ  

واآلن، أمل أن تتلقى الطاقات التي استدعاها صديقي التلميذ "
المجهول، استالم من القوى أكبر وأعلى من ذلك أيضاً، واإلذن 
لمساعدته. هذه هي الرغبة الشديدة والمخلصة لرغبة المخلص 

."واألخوي  
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يخدم بالمناسبة، تُبيّن هذه الرسالة أيضاً كيف يمكن للحكيم أن 
.حكيم آخر أعلى منه، من خالل اإلبالغ عن جوابه ونقله  

 

.284 – 283صفحة  – 1889 –كانون األول  –مجلة الدرب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 هذا الرمز – المثلث الصغير – هو توقيع حكيم. 82
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 إلى أولئك الذين يتوقون أن يصبحوا شيال
 

 

 من جاسبر نييماند

 

غالباً ما يتبع االهتمام الحقيقي بالحقيقة الثيوصوفية طموحاً 
صوفية، والسؤال التالي يطرح نفسه في صادقاً للعيش حياة ثيو

الواجب توافرها والخطوات  كل لحظة: "ما هي الشروط
الواجب اتخاذها لتصبح شيال؟ بمن تتصل؟ كيف يعرف الطامح 

 أنه قد تم قبوله؟

حول هذه الظروف، وكذلك في مجال انضباط الشيال، تم تقديم 
أكثر من إشارة في مجلة الثيوصوفي83، وكتاب - اإلنسان84 
وكتاب البوذية الباطنية، وغيرها من األعمال الثيوصوفية. 
ذكرت السيدة بالفاتسكي بوضوح عدداً معيناً من المؤهالت 

: المهاتما التي كتبتها وهي والصعوبات والمخاطر في المقالة
الثيوصوفيين (راجع مجلة الدرب - ديسمبر 1886)85. ينصح 

الذين يحافظون  بشدة قراءة هذه المقالة بعناية لجميع أولئك
على الرغبة، حتى لو كانت مشوشة، في االقتراب عن كثب من 
                                                           

تم نشرها في الهند بواسطة بالفاتسكي اعتباراً من أكتوبر 1879 –  83
 مالحظة من المترجم.

 اإلنسان، مقتطفات من تاريخ منسي. 84
يجد القارئ في كتاب - الراجا يوغا أو الغيبيات - العديد من النصوص  85

األساسية للسيدة بالفاتسكي عن حالة الشيال، وال سيما المقال المقتبس 
).31 – 23هنا (ص   
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نظام التطوير الذي يؤدي في النهاية إلى حالة المعلم. ستعمل 
هذه الدراسة على القضاء على العديد من حاالت سوء الفهم 
وإعطاء معنى أعمق لخطورة مثل هذا الجهد، مع تحفيز عدم 

بعد وو األفضل قبل عبور الباب االعتداد كثيراً بالنفس، وه
 ً .عبوره أيضا  

ومع ذلك، من الممكن تماماً أال تنجح المسائل التي تثيرها هذه 
المقالة، في بحث دوافع وطاقة المرشحين، سوى في إقناع 
القراء بقوة أكبر بإخالصهم، وأن أكثر من واحد منهم يجد 

م األعمق.نفسه متحمساً بنوايا أكثر ثراًء ومليئة بالقرار الحاز  

حتى في حالة عدم وجود نية واضحة للوصول إلى الشيال، قد  
تكون هناك رغبة قوية في االقتراب من المعلم، للحصول على 
بعض التأكيد على المساعدة واإلرشاد. في كلتا الحالتين، يسأل 

المريد نفسه على الفور: "من سيتلقى الطلب وكيف سيتم 
 إشعار القبول؟

لمثل هذا المرشح هو  -الغريزي بالفعل  -النهج الطبيعي 
الكتابة إلى إحدى الشخصيات الرسمية في الجمعية 

 الثيوصوفية.

هو منظمة  إنه خطأ، على أية حال، ألن الجمعية الثيوصوفية 
ظاهرية، في حين أن محفل المعلمين هو باطني بالكامل. األول 

هو مجموعة من المتطوعين والباحثين ومحبي الخير، مع 
اف معلنة، ودستور رسمي، قادة معروفين للجميع. عالوة أهد

على ذلك، فإنه يحرم صراحةً كجمعية، القدرة على التواصل مع 
يبي، والذي ال يُعرف شيئاً ا الثاني، فهو محفل غالمعلمين، أم

عن العنوان واألعضاء واألساليب والوظائف. ويترتب على 
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وال عنوان يعلم  ذلك أنه ال يوجد للطامح، ال شخص، وال مكان،
:به لتقديم طلبه  

لنفترض، مع ذلك، أنه قد تمَّ تقديم مثل هذا الطلب إلى طالب 
ومؤهالته. متقدم في الغيبيات، على دراية بأساليبه واختباراته 

ا االسلوب:سيكون بالتأكيد جوابه في هذ  

إذا كنت قادراً حالياً على أن تصبح شيال مقبوالً، فستعرف "
وإلى من تذهب. ألن صيرورة الشيال تتمثل بنفسك كيف وأين 

المبادئ الروحية الكامنة في الواقع في تطوير أو تنمية بعض 
لى حد في كل إنسان، وجزء كبير من ذلك هو غير معروف إ

كبير لوعينا الحالي. طالما لم يتم التوصل إلى تجلي هذه 
المبادئ من ِقبلك إلى حد ما، فأنت ال تمتلك الوسائل العملية 

كتساب أولية هذه المعرفة التي تبدو اآلن مرغوبة لك.ال  

وهل هذه الرغبة تأتي من عقلك أم من قلبك؟ هذا سؤال مهم  
ذين لم يعثروا بعد على آخر، غير قابل للحل لجميع أولئك ال

".الخيط الذي يؤدي إلى الذات  

صحيح أن ايقاظ هذه الصفات يمكن أن ينتج (أو يُفرض) 
عظم المرشحين الشيال، مدفوعون بمساعدة من حكيم. وم

علمين. إنهم ال بالرغبة في تلقي التعليمات مباشرة من الم
هذا االمتياز النادر. يستحقوا يتساءلون عما فعلوه لكي  

كما أنهم ال يفكرون أنه نظراً ألن الحكماء هم جميعاً خدام  
للقانون الكارمي، فإن المرشح كان سيحصل بالفعل، إذا كان 

على مساعدتهم الظاهرة ولن يحتاج للبحث عنها.  ذلك،يستحق 
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إن عالمة استيفاء شروط القانون هي، في الواقع، في التطور 
.المشار إليها أعاله الجزئي للقدرات  

لذلك يجب أن تصل إلى نقطة أعلى من نقطتك اآلن، حتى قبل 
 أن تتمكن من تقديم طلب قبولك كشيال تحت االختبار. 

ل غير المنظور هذه الطريقة في المحفيدخل جميع المرشحين ب
والذي يتم توجيهه من خالل القوانين التي تحتوي في حد ذاتها 

حاجة من أي نوع من الوكالء  على طريقة تنفيذها، دون
لتطبيقها. ال تتخيل أن مثل هذا الشيال تحت المراقبة يعمل تحت 

االتجاه الثابت والمعروف للحكيم، أو أي شيال آخر. على 
من ذلك، فإنه يخضع لالختبارات والتجارب لمدة سبع  العكس

سنوات على األقل، وربما أكثر من ذلك بكثير، قبل الوصول إلى 
قبوله (واالستعداد ألول سلسلة من  فيها لتي سيتمالنقطة ا

تقمصات) المساررات، والتي غالباً ما تغطي عدة اتجسدات أو 
ه.رفض أو  

عة من البشر وفقاً وهذا الرفض ليس ملفوظ من قِبل مجمو
الرفض الطبيعي الذي تديره الطبيعة. قد يتلقى آلرائهم، بل هو 

مات من مدربه خالل الشيال تحت االختبار، أو ال يتلقى، عال
 هذه الفترة األولية. 

في أغلب األحيان ال يسمع عنه. قد يحدث أنه تم رفضه في 
بشر نهاية المطاف، دون أن يعلم، تماماً كما يحدث أن بعض ال

 كانوا تحت االختبار ويجهلون ذلك حتى اكتشفوا فجأة قبولهم.

قد تطوروا إلى  جهودهم،هؤالء هم األفراد الذين، من خالل  
درجة الوصول إلى الدرجة المطلوبة في النظام الطبيعي، بعد 
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العديد من التجسدات التي قامت قدراتهم في النهاية بتأهيلهم 
محفل الروحي الذي يقع وراءه. لدخول قاعة التعلم، أو دخول ال

.وكل ما أقوله عن الرجال ينطبق بنفس القدر على النساء  

بانتظام باعتباره شيال تحت المراقبة، فإن  عندما يتم قبول الفرد
األمر األول والوحيد الذي يتلقاه (في الوقت الحاضر) هو العمل 

في بعض األحيان عن  -بالتضحية بالذات في سبيل اإلنسانية 
بينما  -يق مساعدة شيال أكبر سناً، أو أخذ المساعدة منه طر

في حد يكافح للتغلب على القوة المهيمنة للعنصر الشخصي 
ذاته. تُترك وسائل تحقيق ذلك بالكامل لحدسه، خاصة وأن 

الهدف من ذلك هو تطوير هذا الحدس، وإيصال هذا الفرد إلى 
، هي التي معرفة الذات. إن حيازة هذه القدرات، إلى حد ما

تؤدي إلى قبولك كشيال تحت االختبار، ومن األرجح أنك ال 
ت الكامنة.تمتلكها بعد، إن لم يكن حالة االحتماال  

للحصول على بعض الحق في الحصول على المساعدة، يجب  
أن يعمل لصالح اآلخرين، ولكن يجب أال يكون هذا الدافع هو 

نه مضطر لخدمة الذي يدفعه إلى المهمة. إذا كان ال يشعر بأ
العرق [اإلنساني]، سواء كان غير قادر أو غير راغب فسيكون 

تقدم حتى يدرك أن الجنس مرتبطاً بشخصيته ولن يتمكن من ال
البشري هو نفسه المرء وليس الجسم الذي يشغله حالياً. تم 
مؤخراً توضيح سبب هذه الحاجة إلى نقاء الدافع في مجلة 

فية تماماً، تصبح الروحانية لوسيفر: "ما لم تكن النية صا
نفسية، واألفعال تكون على المستوى النجمّي والنتائج الرهيبة 

.عنهايمكنها أن تنتج   
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يمكن أيضاً استخدام قوى الطبيعة الحيوانية من قبل األنانيين 
والكائنات الراغبة باالنتقام، كما هو الحال في الطبيعة السخية 

وقوى الروح إال من قبل  والشهمة. ال يتم الحصول على قدرات
.86 ً  أولئك الذين هم ذو قلب نقي تماما

حتى هذه القوى الطبيعية ال يمكن  إنهومع ذلك، يمكن القول 
اكتشافها من قبل شخص لم يحصل على القدرة على تخليص 
نفسه من نقاط معينة من شخصيته. حقيقة أن وجود الرغبة 

م تحرير العاطفية في مساعدة اآلخرين ال تعني أنه قد ت
الشخصية اإليثارية، بالمعنى الحقيقي للكلمة، وسيكون لك 

سمك، وستكون قادراً على تركه كما وجود واعي منفصل عن ج
تشاء: بمعنى آخر، أن تحريرك من أي شعور بالذات، يعني أن 

.تكون حكيماً، ألن حدود وقيود الذات تشل التقدم  

العالم  -من كتاب استمع أيضاً إلى كلمات المعلم هذه، المأخوذة 
ا ستقدر بشكل أفضل ما نريد قوله للسيد سينيت: "ربم -الغيبي 
عرف أن أسمى طموحاتنا في سعادة البشرية تشوبها عندما ت

األنانية إذا كان يوجد في روح المحب لإلنسانية، ظل الرغبة 
في المنفعة الشخصية أو الميل إلى ارتكاب ظلم مخفي، حتى لو 

".وجودة في حد ذاتها دون وعيكانت هذه األحكام م  

 المخاطر والعقباتأيضاً أثناء تقديم هذه الحقائق، وكذلك 
سواء تلك الناتجة عن قواعد المحفل أو تلك، وهي  -الموجودة 

األكثر عدداً، التي يتم إحضارها بواسطة الكارما، أو المعجلة 
فإنه من الضروري أن نحدد  -والُمَسَرعة بجهود المبتدئين 

                                                           

انظر، في كتاب الراجا يوغا أو الغيبيات، مقالة السيدة بالفاتسكي  86
.يةبعنوان "العلوم الغيبية العمل  
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أن المعلمين ال يرغبون في منع أي شخص من الدخول أيضاً 
، بعد محاوالت إلى الدرب. ومع ذلك، فهم يعرفون جيداً 

متكررة، وبواسطة سجالت عمرها قرون (وكذلك بمعرفتهم 
كم عددهم قليل أولئك الذين يمتلكون  )،بصعوباتنا العرقية

مجرد فكرة بسيطة عن الطبيعة الحقيقية لشخصيتهم ومن هو 
الذي يجب عليهم أن يحاولوا هزيمته بمجرد أن  الخصم

.يصبحوا تالميذ في العلوم الغيبية  

إنهم يبذلون قصارى جهدهم، بقدر ما تسمح به الكارما لذا ف
إلبعاد هؤالء األفراد غير المستعدين للمشروعات المتهورة 
التي ستنزل نتائجها بحياتهم غير المتوازنة وتؤدي بهم إلى 

ر، التي تم الطعن فيها من قِبل اإلنسان اليأس. إن قوى الش
ال تستطيع فعل  الجاهل، تنتقم منه، وكذلك من أصدقائه، ولكنها

أي شيء ضد أولئك الذين هم خارج متناولهم. على الرغم من 
أن هذه القوى ليست أشكاالً قبيحة موضوعية تظهر نفسها 

بطرق ملموسة، فهي ليست أقل خطورة وواقعية. ال يمكن منع 
.لهم في مثل هذه الظروف: إنها الكارمانزو  

خسارة كل ما يقدره إن فقدان اإلحساس بالذات يعني ضمناً 
 فإن ويعتبره البشر العاديون بأنه أغلى شيء في أنفسهم. لذلك

:األمر متروك لك للنظر بجدية في النقاط التالية  

ما هو دافعك في الرغبة في أن تصبح شيال؟ أنت تعتقد أن  - 1
داخلك بافع معروف لك جيداً، بينما يتم إخفاءه بعمق هذا الد

الحكم عليك. قد يحدث أنه ينبثق من  وبهذا الدافع الخفي سيتم
مناطق غير مرئية لدى البشر الذين ظنوا أنهم واثقون من 

أنفسهم، وانفجر في شكل فكر أو عمل شرير، وكانوا يعتقدون 
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ياتهم أو أنهم غير قادرين على فعل ذلك، وبالتالي يعطل ح
عقلهم. لذلك، ضع نفسك على المحك قبل أن تضعك الكارما 

.هناك  

هو مكان المبتدئ الحقيقي وما هي واجباته؟ ما - 2  

 

يوماً  21عندما تقوم بفحص هاتين النقطتين بجدية لمدة 
يمكنك، إذا بقيت رغبتك ثابتة، الدخول في مسار معين مفتوح 

:هو اذأمامك. ه  

لي أين هو عرف في هذا الوقت الحاعلى الرغم من أنك ال ت
المكان الذي ستتمكن فيه من تقديم نفسك للمعلمين بأنفسهم 

كحالة شيال تحت المراقبة، ولكن مع ذلك، من خالل تشكيل هذه 
تفكرك  ذلك) بعدالرغبة في قلبك وإعادة تأكيدها (إذا كنت تفعل 

ي ت قد ناديت القانون وففي هذه النقاط على النحو الواجب، فأن
، إلى الحد الذي يتوقف عليك، من خالل وسعك أن تكون تلميذاً 

.نقاء دوافعك وجهدك، إذا كان كالهما مدعوماً بشكل كافٍ   

ال أحد يستطيع أن يحدد اللحظة التي ستثمر فيها هذه الجهود 
وإذا لم يكن صبرك وإيمانك نشيطين بما يكفي لدعمك لفترة 

ر األناني من أجل حد علمك) من العمل غي غير محدودة (على
ألنه لن  -سانية، فمن األفضل التخلي عن حلمك الحالي اآلن اإلن

 يكون شيئاً بخالف ذلك.

لكن في الحالة المعاكسة، يجب أن تعمل من أجل التنوير  
الروحي للبشرية، في الجمعية الثيوصوفية ومن خالل قناتها 

مال) وأيضاً بجميع (هي في أمس الحاجة إلى هؤالء الع
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يات الثانية من خالل تطبيقه على سائل وعلى جميع المستوالو
أفضل ما لديك ومتذكراً كلمات المعلمين: "من يفعل ما يستطيع 

 وبكل ما بوسعه، يفعل ما يكفي لنا".

تتضمن هذه المهمة التخلص من كل الشخصية بجهد داخلي  
ة، هو أكثر أهمية ألن هذا العمل، إذا تم تنفيذه بروحه الحقيقي

رجي قد ننجزه.س البشري من أي عمل خاللجن  

بشكل أساسي على المستوى الخارجي  تحيا اآلن وبما أنك 
فإنه في هذا المكان يجب أن تعمل، وعليك القيام بذلك، حتى 

 ً .يتيح لك التطوير الخاص بك ترك هذه المستوى تماما  

من خالل التصرف بهذه الطريقة، فأنت تتقدم إلى نقطة معينة 
كما هو الحال بالنسبة للمنظمة  -المعلمين تحت مراقبة 

، كهيئة أو هيكل، أصبحت اآلن والتي -الثيوصوفية بأكملها 
لكنك متميز عن األعضاء اآلخرين، بمعنى أن  -شيال للمعلمين

ؤخذان في غرضك المحدد جيداً وثقتك الواضحة مفهومة، ي
 االعتبار من قبل المؤسسين غير المنظورين ومن قبل القانون.

وبناء عليه، فإن الجمعية الثيوصوفية فيما يتعلق بك، في  
الوقت الحاضر، هو ما سيكون عليه شيال أقدم يتم تعيينه لك 

 حتى تتمكن من مساعدته والعمل تحت قيادته.

تحت االختبار شيال  - ذلك جيداً  تفهميجب أن تو –أنت لست  
ألنه ال يمكن ألحد بدون سلطة أن يعلن لك أو يمنحك هذا 

المتياز. ولكن إذا نجحت في رفع مستوى نفسك وتربية ا
ن هذا سيصبح معروفاً بغض النظر عما قد اآلخرين روحياً، فإ

يبدو األمر خالل هذا الوقت من الصمت الخارجي، وسوف 
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هم مدينون شرفاء تتلقى بالكامل مستحقاتك من أولئك الذين 
.ومسؤولين صادقون للقانون العادل والكامل  

داد للعمل، واالنتظار، وتطمح بصمت ن على استعيجب أن تكو
كما يفعل كل أولئك الذين تكون عيونهم مثبتة على هذا الهدف. 

تذكر أنه يجب العثور على أفضل مستشار والبحث باستمرار 
تتعلم كيف تميز عنه داخل نفسك. فقط من خالل الخبرة سوف 

تلك  صوته عن الغريزة الطبيعية (أو المنطق البسيط) ولتعزيز
.القوة، والتي بفضلها أصبح المعلمون ما هم عليه  

اعتمادك أو رفضك لهذا النهج هو االختبار األول الذي يجب 
سواء كنت تعرف  آخرون،عليك الخضوع له. سيكون هناك 

ذلك أم ال، ألن الحق األول والوحيد للمبتدئ هو إخضاعه 
د لالختبار. لهذا السبب يسقط الصمت واالضطراب عليه بمجر
قبوله، بدالً من عرض المساعدة الشغوفة التي يتوقعها، لن 
يفشل ذلك: هذه االختبارات وهذه النكسات ال تأتي سوى من 

.لذي لجأت لهالقانون ا  

 

 ج.ن.
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15151515الرسالة   
 

 

:جاسبر عزيزي   

ت أنه أعطيت رسالتك لروح في محنة: شكرتني قائلة إنها وجد
السيدة  مصدر منعش للعطش. الشكر يعود لك بالطبع. هذه

بالتالي تؤكد أن رسالتكم هي راحة لشخص محزون. هذا 
تقول ذلك. ولكن لم يكن هذا هو صحيح بالتأكيد، وإال فإنها لن 

.الحال بالنسبة لي، أو لك  

لم نكن بحاجة إليها. لكن هذه السيدة توضح حالة معينة من 
بعد إلى النقطة التي نحن فيها، لكن من منا التقدم. لم تصل 

ها فقيرة في األمل. ليس األمر أننا أكثر سعادة؟ هي بالتأكيد، لكن
ألمل، عارفين المكافأة في نهاية سعداء للغاية، ولكننا أغنياء با

من الغيوم والعواصف  باإلحباطالوقت، ونحن ال نشعر 
عن فريسة واألجواء الخانقة، أو الوحوش الخطيرة الباحثة 

 على خط الطريق.

دعونا نطهر روحنا، من البداية، من كل رغبة في مكافأة أي  
نا أمل قد ندركه. طالما أننا نأمل ونرغب على هذا النحو، فإن
سننفصل عن الذات. إذا كانت كل األشياء في الذات، فمن 

الواضح أننا ال نستطيع أن نكون شيئاً ال يمكننا تحديده إال من 
عاد شيء آخر. بالوقوف حيث نحن، نطهر أنفسنا خالل استب

.لكي نكون كل شيء  
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نجد أنفسنا أبعد من هذه السيدة الممتنة، نكتشف أن كل شيء 
جود الوهمي هذا هو شرك، لديه نواجهه في مستوى الو

القدرة، بطريقة أو بأُخرى، على جعلنا ننحرف عن المسار. 
أن نسميها  هذه هي النقطة التي نجد فيها أنفسنا ويمكننا

النقطة التي تتمتع فيها مصائد مايا بقدرة كلية الحضور. لذلك 
.يجب أن نكون حذرين من أوهام المادة  

المرحلة، كنا نعرف جيداَ المصيدة قبل الوصول إلى هذه 
القاتلة، المرآة التي تحتوي على قباب الذات األولية، وهي 

إذا  -سخة محسوسة هنا وهناك، في نقاط محددة جيداً، كانت را
.على مواقف دفاعية مميزة بشدة - جاز التعبير  

لقد قدمنا لهم الهجوم: هذا ما أراده، ألنه اعتقد أنه لن يحتاج 
إلى السحر الذي يصعب إحباطه، ألنه شفاف للغاية  إلى اللجوء

ووضع جيداً في مكان ال نلتقي به أمامنا وال حصن لنأخذه، وال 
أعز أصدقائنا متحدين مع  كتائب ُرتبت للقتال. ولكن اآلن

الجانب المخادع للطبيعة. كيف أدرك بقوة ما كان إحباط أرجونا 
، في يأس عندما أسقط القوس من يده، وانهار على عربته

كامل. ولكن كان لديه نقطة دعم مؤكدة تحت تصرفه: إنه 
ينتمي إليه شخصياً واستفاد منه. كان ذلك بسبب أن كريشنا 

.ل ذلك كان قادراً على مواصلة القتالكان بالقرب منه، وبفض  

في عبور هذه المراحل المختلفة، حيث توجد هذه السيدة 
جد نقطة ارتكاز يمكننا الممتنة واآلخرين اآلن، من الممكن أن ن

للمهمة.القول إنها ملك لنا دون الحصول على أي مؤهل آخر   
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علة هذه النقطة كافية. هو إيماننا بالذات، في المعلمين: إنها ش 
الحدس الصغيرة التي سمحنا بحرقها، والتي حافظنا عليها 

.عنايةب  

عندها تحدث هذه الفخاخ الرهيبة. إنها، في الواقع مجرد جثث 
مثل الوحوش من الوجود الماضي، عرضت  فارغة،ومظاهر 

علينا أن نمنحهم الحياة، لترويعنا، حالما، بدافع الحب أو بدافع 
بغض النظر عن الوسائل التي الخوف، نسمح لهم باالختراق. 

لق أو الرعب الذي من خالل التع -نعطيهم بها وسيلة الوصول 
فإن األمر يعود إلى نفس الشيء. في  -ال يمكن السيطرة عليه 

حالة واحدة، يتم تنشيطها من قبل الحبيب. في اآلخر، من قبل 
.العبد، الذي يرغب في أن يكون حراً ولكن ال يمكنه  

الطبيعية التي تأتي من  التمتع بالملذاتهنا يكمن إغراء 
 األساس المادي للحياة.

ك مديح الذات، الغضب، الغرور ماذا أعرف أيضاً؟ حتى هنا 
هذه التالل الجميلة والنهر ال يهتمون بوجودهم، ألنهم يتابعون 
حياتهم دون عائق. ربما ال يتحدثون إلينا ألنهم يعرفون تفوق 

ضحكون علينا في الليل مستمتعين الصمت. باالتفاق المتبادل، ي
الذي يريد رمي السماء بالقتال المجنون لهذا الرجل الصغير 

السماء!إلى أسفل. رب   

الثيوصوفيين يرغبون بأن  جميع األطفال الرضع إنوالقول  
لكنهم ال   السري!يقوم حكيم، متمكن للغاية، بفتح الصندوق 

ا على يتخيلون أنه كان هناك قبلهم طالب آخرون سارو
ب الدرب. األشواك التي تدافع عن مدخل الطريق المؤدي إلى با

لن نلومهم، وال نسعى للحصول على األشياء (الهدايا الخاصة) 
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ألننا اآلن نعرف القوة الرهيبة  لصالحهم،التي حولها بعضهم 
نحن نفضل إعداد أنفسنا لليأس والشك والضمير المنتهك. 
لمجانين حيث ال تدخل بحكمة وبعناية، وعدم االندفاع كا

.المالئكة إال إذا تمت دعوتهم  

لكن أيها الرفيق، أذكرك بقوة الوهم الساحرة. يسير هذا الدرب 
تحت سماء ومناخ حيث كل عشب ضار ينمو بوصة في فضاء 

ع أو شهور الليل. ليس لديه التمييز. وبالتالي، حتى بعد أسابي
ؤية تلك من التفاني، أو سنوات من العمل، نحن نندهش لر
ي يمكننا أن البراعم الصغيرة من الغرور، أو أي شيء آخر، الت

نمزقها بسهولة في سنوات ثانية من حياة الغفلة، تبدو اآلن 
 أنها تنمو كما لو أن بعض الذكاء الشيطاني قد ساعدها.

الذاتي قوية بما يكفي  - هذه القوة العظيمة للخداع والوهم 
.صماء أو جبل من الجليد لخلق، بيننا وبين معلمينا، سيل  

فيما يتعلق بقضية الجنس، فأنت تعلم أن للرجال والنساء عالقة 
كبيرة بإعطاء أولوية لجنس معين على حساب اآلخر، حسب 

الجنس األنثوي ال يمكن  إنالمنظور المعتمد. هناك من يقول 
اعتباره في المستوى الروحي، وأن كل شيء هو ذكر. يقول 

المؤنث. كالهما في الخطأ. آخرون نفس الشيء عن  

في الواقع، ال يوجد أي جنس، وعندما قلت "هناك، كل الرجال  
هم نساء وكل النساء هم رجال" فقد استخدمت استعارة بالغية 

رة أنه ال الجنس األنثوي وال من أجل أن أشير بشكل جيد لفك
اآلخر، ولكن االثنين، إذا جاز  أحدهماالجنس الذكري، يسود 

الطريقة: تم دمجهما في واحد. يمكنك أن تقول، بنفس التعبير، 
والعكس صحيح" يرجى مالحظة  حيوانات،"هناك، البشر هم 
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أن هذا صحيح من زاوية الروح، وليس وفقاً للحاالت النفسية. 
حاالت النفسية، ال تزال هناك فروق، حيث أن ألنه في ال

ً النفساني، رغم كونه متفوقاً على المادة، ليس  مثل  داً ج ساميا
 الروح، ألنه ال يزال يشارك في المادة.

يوجد في آن واحد كل خبرات جميع أشكال  ،أو آتما الروح،في  
الحياة والموت، وذاك الذي هو واحد مع آتما يعرف كل الكون 

ى في وقت واحد. لقد تحدثت بالفعل عن هذا الشرط الذي تجل
.باعتباره الحالة الرابعة، أو توريا  

نثوي يمثل المادة، فأنا ال أقصد النساء ن المبدأ األعندما أقول إ
ألنه يمكن أن يحدث في حالة معينة، أو في حاالت كثيرة ثانية 

.أنهن مملوءات بالمبدأ المذكر، والعكس صحيح  

وهباء. بنفس الطريقة، فإن العنصر األنثوي  المادة هي وهمية
هو وهمي وعبثي، وكذلك المحافظ للنظام المعمول به87. يقال 

أن المرأة هي جدار حول الرجل. التوازن ضروري  ي الكاباالف
وهذا التوازن موجود في النساء، أو في العنصر األنثوي. 

يمكنك أن تدرك بسهولة أن االتجاه العام للمرأة هو الحفاظ على 
 -األمور كما هي، وليس التغيير. لم تكن المرأة بشكل عام 

الكبرى.  ائدة اإلصالحاتر -وليس هذه المرأة أو تلك بالذات 
بالطبع، كان هناك العديد من الحاالت الفردية لمثل هؤالء 

ولكن ميل الجماهير العظمى من النساء كان دائماً هو  النساء،
الحفاظ على األمور في حالتهن حتى يحدث الرجال تغييراً 

كبيراً. ولهذا السبب تدعم النساء دائماً الدين الراسخ، سواء 
بوذياً أو براهمينياً. النساء البوذيات أو يهوديًا أو كان مسيحياً 

                                                           

 بسبب تأثيرها السلبي أو الساكن. 87
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لديهن نفس القدر من اإليمان بدينهن ويعارضن بنفس القدر 
تغييره بالقول بأن أخواتهن المسيحيات لسن على استعداد 

.بشكل عام، لتغيير دينهن  

أما القول أي عنصر يسود في فرد معين، فمن الصعب إنشاء 
العتماد على ميل ا يمكن للمرء اقاعدة عامة للتقدير. ربم

الشخص إلى التفكير المجرد أو الملموس، أو على استعداده 
لالنغماس في أشياء سطحية بحتة، أو في مواضيع أساسية 

.بعمق. لكن عليك توضيح هذا السؤال، كما أعتقد، لنفسك  

من الواضح أنه في الحياة الروحية ال يختفي أي عضو، ولكن 
ة عمل أي عضو في ب أن يكون طريقيجب أن نكتشف ما يج

 نظيره الروحي. 

حسب فهمي، فإن هؤالء النظراء الروحيين هم قوى، وليسوا 
أعضاء، تماماً مثل العين، إنها القدرة على الرؤية، واألذن 

للسماع، وهكذا. وبالتالي فإن األعضاء التناسلية لديهم القدرة 
نه في الحياة اإلبداعية الخالقة، وربما اإلرادة. ال تفترض أ

.لروحية تتكاثر األعضاء كما نراهاا  

مثال واحد يكفي. يمكن رؤية الصور في النور النجمي من 
خالل قناة الجزء الخلفي من الرأس أو المعدة. في أي من هذه 
النقاط ال يوجد هناك العين، ومع ذلك نحن نرى. لذلك نستخدم 

معين، أو  قوة الرؤية التي تحتاج في الجسم المادي إلى موقع
و المتخصص الذي نعرفه بالعين. كثيراً ما نسمع من العض

خالل الرأس دون مساعدة من السمع، مما يثبت أن قوة السمع 
ونقل واستقبال األصوات موجودة دون الحاجة إلى األذن 
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الخارجية أو أداته الدماغية الداخلية. وبالتالي، فإن كل هذه 
ة.يد بهذه الطريقاألعضاء تدوم وتُخلد عن طريق التمد  

أي فهم آخر للمسألة هو مادي فظ ويؤدي إلى تأليه هذا الجسد  
وما زالت صورة  -الوهمية الذي ليس هو سوى صورة للواقع 

.سيئة للغاية  

بالتفكير في هذه المواضيع، يجب عليك دائماً مراعاة الفروق 
الثالثة المميزة: الجسدية والنفسية والروحية، وأن تتذكر دائماً 

األخير يتضمن اآلخران. كل ما هو نجمي هو من طبيعة بأن 
نفسية، والتي هي جزء مادي وبالتالي مضللة للغاية. ولكن 

.كلها ضرورية ألنها موجودة  

 .األلوهة تخضع لهذا القانون، أو باألحرى هو قانون األلوهة
األلوهة ترغب في الخبرة، أو معرفة الذات، والتي ال يمكن 

المشي، إذا جاز التعبير، بعيداً عن  طريقتحقيقها إال عن 
الذات. وهكذا، ينتج اإلله أكواناً واضحة، تتكون من مادة 

وطبيعة نفسية وروح. في الروح وحدها يكمن الوعي الكبير 
للكل، لذلك يذهب باستمرار من انبثاق وإعادة استيعاب أو 

.عودة لالستغراق  

ة أن القلم لدرجفي ذاته، مراكماً تجارب هائلة للغاية وضخمة 
يسقط من األيدي بمجرد التفكير فيها. كيف يمكن ترجمة كل 
هذا إلى اللغة؟ إنه أمر مستحيل ألنه، في الوقت نفسه، يأتي 
إلينا االعتقاد بأن اإلله يجب أن يعرف كل شيء، في جميع 

األوقات. ومع ذلك، هناك بُعٌد من الضخامة وشيء مخيف يمكن 
وليلة براهما. إنه شيء يجب  نهارللمرء أن يشعر به في فكر 
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على المرء أن يتأمل فيه باالنسحاب إلى ثنايا القلب األعمق 
.وليس موضوع نقاش. إنه الكلّ   

واآلن يا أخي، سأتركك بالوقت الحاضر. أمل أن تستعيد صحتك 
 وتسمح لك بإنجاز المزيد من العمل من أجل العالم. 

.االستنارةعات مرتفأحييك يا أخي وأتمنى لك أن تصل إلى   
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 ملحق
 

[انظر أعاله] تم اقتباس  14في هذا التعليق التالي للرسالة 
مقتطفات مختلفة من رسالة من مهاتما، مع حذف مقطع 

يحتوي على تعليمات خاصة. ويرد نص هذا المقطع أدناه: "هل 
سينجح التلميذ المجهول. األفضل  الحالة،في هذه  تم االختيار؟
وجعله على علم بهذه الرسالة. لكي نبدأ، لمدة  رؤية جودج

سنة أو سنتين، ال يمكن أن يكون هناك دليل أفضل. ألنه عندما 
يكون "الحضور" عليه، فهو يعرف ما ال يفعل اآلخرون سوى 

لدرب، إال االشتباه و "التخمين". على الرغم من أن *** مفيد ل
ني األكثر أنه من الممكن تقديم خدمات أكبر للشخص الذي يعا

من بين جميع الشيال، ويطلب، أو حتى ينتظر، األقل. إذا تم 
إرجاع هذا المقتطف إلى مكانه الصحيح في الرسالة األصلية، 

فسوف يدرك الطالب الحدسي أهميته القصوى فيما يتعلق 
.بجودج  

 

 التوقيع: ج.ن.
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انيب الثالكتا  
 

 

تم تقديم مع التفاني نحو الخالدين، ولخدمة اإلنسانية، ي
1905. يونيو المذبح - هذا الكتاب الصغير على الهيكل  

 

 

 

توماس جرين  السيد رسائل ومقتطفات مجمعة من
.وجاسبر نييماند  
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لقد كنت حتى اآلن منفياً من وطني الحقيقي ولكن 
لّي: أعود إلى هذا ها أنا أعود إليه. ال تبكوا ع

.بدورهالوطن السماوي حيث يذهب كل واحٍد   

 

 هرمس الثالثي العظمة.
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 توطئة

 

 

هناك فرق واضح بين هذه المجموعة الثانية من " الرسائل 
التي ساعدتني" والمجموعة األولى، حيث يمكن مالحظة وحدة 
النية والتطور، طوال العرض بالكامل، مع وصل بعض النقاط 

بسيط ارزة في التعليم الشرقي. هذه الوحدة لديها سبب الب
للغاية: تم توجيه السلسلة األولى من الرسائل إلى شخص واحد 
بذاته، وبطبيعة الحال بمتابعة خط يتكيف مع المظهر التدريجي 
الحتياجات هذا الشخص، وكذلك لدراساته، واالستجابة لطلب 

.متطابقاً في التفكيرالطالب الذين يتبعون خطاً  -جميع الزمالء   

هذا المجلد على رسائل على العكس من ذلك، يحتوي 
ومقتطفات من رسائل مكتوبة إلى عدد من األشخاص في أنحاء 

مختلفة من العالم. في كثير من الحاالت، لم يتلق جامعو هذه 
الرسائل سوى مقتطفات من المراسلين، أرسلوها من أجل 

ي حاالت ثانية، تحتوي مشاركة شيء من كنزهم مع رفاقهم. ف
لى أسئلة شخصية أو أسئلة ثانية ال الرسالة، رغم اكتمالها، ع

يمكن نشرها. في أوقات ثانية، تم نسخ الرسالة بالكامل. يبدو 
أنه من األفضل حذف الصيغ األولية والنهائية لهذه الرسائل 

حول نوعية المرسل لهم وأن بحيث ال يمكن التمييز  عام،بشكل 
ا ل عن وصلتهبارزة التي تحملها هذه الكتابات تنفصالحقائق ال

 دون تشويهها عن طريق تسمية أو اسم.
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 في مجلة الثيوصوفي المتنوعة نُشر العديد من هذه المقتطفات 
اإليرلندي، والبعض اآلخر في قسم "حديث طاولة الشاي " في 

مجلة الدرب، أو االسم المستعار "كويكلي" الذي يعني وليام 
. وقد أعرب هو نفسه إلى أحد الجامعين للرسائل كوان جودج

عن رغبته في إعادة نشر السلسلة الكاملة (مع إضافة نصوص 
ي. لذلك، وفقاً لرغبات شكل مجلٍد ثاٍن بعد النشر األول ثانية) في

.جودج، التزم الجامعين للرسائل بجمع هذه الوثائق  

راح خالل حياة المؤلف، كان من الممكن إعادة ترتيب أو اقت
ددة في تخفيضات أو تطورات أو مجموعة من المقتطفات المتع

رسالة واحدة، حيث كان من الممكن أيضاً إضافة التعليقات 
دج كان يمكنه قراءة جميع التوضيحية، بالنظر إلى أن جو

تجارب اإلضافات، ودائماً يكون مستعداً للنظر في كل اقتراح 
وضحت ما أراد باستحسان، بينما يفرح ليرى أن شروحه قد أ

 أن يقوله، أو إذا كان مخطئاً، فإنه يقوم بتصحيح أخطائه.

من الواضح أن هذا النوع من إعادة الترتيب أمر مرغوب فيه  
اعد على تكوين سلسلة كاملة والتأكيد على للغاية، ألنه يس

وحدتها. كان من المرغوب فيه مواصلة هذه الطريقة لهذا 
مح بذلك. لذلك نحن مجبرون المجلد، لكن وفاة المؤلف لم يس

على نشر بعض الرسائل بالكامل، كما تظهر، وتجميع المواد 
.التي ال تزال في شكل مقتطفات  

الرسائل. يمتلك أحد  نقطة ثانية. ظهرت العديد من هذه
 المجمعين بمفرده كميات، ُكتبت جميعها منذ نشر الكتاب األول

اة جودج أكثر وانتشرت طوال الفترة التي أصبحت خاللها معان
ل غير متوقع. لم يكن أحد فأكثر، والتي أنهاها الموت بشك
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يعرف على اإلطالق مدى أهمية هذه التجارب، باستثناء المعلم 
بتفاٍن شديٍد. تم كتابة آخر هذه الرسائل قبل الذي خدمه جودج 

على  -وقت قصير من وفاته. في كل هذه المراسالت الواسعة 
ال توجد  -لتي تعرف عليها المجمعون األقل في جميع الرسائل ا

مالحظة مؤذية، وال كلمة إدانة تجاه أولئك الذين ألحقوا به هذه 
 التجارب. 

الظلم المرير والعميق الذي يعانيه  ونحن نرى أنه يقبل دائما
بدون كلمة يمكن أن تنكر اإليمان الذي أعلنه، والتعاليم التي 

أو مرتين، من الملل  قدمها. إنه يعبر عن مفاجأة معينة، ومرة
وذلك بقياس الوقت الضائع وبإثارة األفعال والكلمات المجنونة 

ا التي يكون الشاهد عليها. لكن، في الحال، يلجأ إلى هذ
التعاطف الحكيم الذي يعرف أنه ليس الشخص الذي ُظلم هو 

األلم.الذي يتألم، بل هو الذي يسبب   

صالة، والدرب األعلى. علم جودج دائماً العلوم الغيبية األكثر أ
تجربة، اتبع هذا المسار خطوة بخطوة. عندما ضربت ساعة ال

في مصير المصلوبين، سواء كانوا من المسحاء88 أو من 
المسيح، نرى دائماً أن أكبر إنكار يأتي من أولئك الذين  تالميذ

 تلقوا أكبر قدر من المساعدة واألكثر خدمة.

 هم الذين يجلسون "على الطاولة"89 معه، ويخونوه. وفي كل 
قائمة الشهداء الطويلة على مر الزمن، لم يسبق ألحد أن رأى 

 من تم إعادة االعتبار له أو تبريره في عصره.

                                                           

 جمع كلمة – أو صفة – مسيح. 88
بطرس كان المميز بين تالميذ المسيح واعطاه المسيح رئاسة الكنيسة، ولكنه نكره  89

 ثالث مرات.
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يقة وحدها يجب أن تجعل جميع البشر العقالء هذه الحق 
أن الجموع تفضل دائماً إعادة بذكرهم أيضاً تيفكرون بها و

 باراباس90 لهم.

، سواء أكان المسارر ع دائما نفس المسار.الدراما العظيمة تتب
تلميذاً أم حكيماً، ال يمكن أن يدافع عن نفسه: إنه القانون الذي 

ال يرحم. لكنه يتلقى أيضاً كل المساعدة األكثر تعاطفاً التي 
يمكن أن يقدمها له أسالفه العظماء على الطريق الشائك، لديه 

االمتنان ألولئك من كل فرحة المعركة التي خاضها بكل نبٍل: كل 
لذين يسمح لهم حدسهم متابعة ما وراء الحجاب الذي أصحابه ا

.يخفي المسارر عن عيوننا  

هذه هي الطريقة التي تحيي هذه الرسائل التعاطف والصبر 
واألخوة التي سعى مؤلفها لغرسها في حياته. بالتأكيد، كان 

ر. لكن بشجاعة، لم يترك أي شيء يظه اآلالم،يعاني من بعض 
على حاله دون فشل. يخفف ساعات بقي قلبه العظيم والنبيل 

تَِب مراره بالخضوع العميق للقانون. لقد كان أحد أولئك الذين كُ 
 عنهم: "كل من فقد حياته من أجلي، سوف يجدها91".

إنه لمساعدة البشر قد تمَّ نشر هذه الرسائل. نحن نستودعها 
الفضاءات األبدية تسود لحكم األجيال القادمة، مع العلم أنه في 

الحقيقة فقط. ذاك الذي نراه هنا وهو يدعم ويريح رفاقه خالل 
 أتعس ساعات حياته، وحتى عند حدود درجة الموت، كان

                                                           

عرض بيالطس على الشعب اليهودي االختيار بين المسيح واللص  90
باراباس ة لالحريباراباس لكي يطلق سراح أحدهم، واختار الشعب 

 مفضلين صلب المسيح.
 كالم السيد المسيح. 91
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مسنود بدوره، ليس فقط عن طريق إيمان عظيم ويد عاطفية 
ولكن أيضاً عن طريق الحب الذي ال يزال يعيش في صفاء 

.رتيب الباقيقلبه. إلى المعلم، ترك مهمة ت  

 

رسائل.جامعي ال  
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 الرسائل
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1111الرسالة   
 

 

  أيها اإلخوة واألخوات األعزاء

ال أعتقد أنكم ستجدون أنه من الخطأ أنني ما زلت أفرض 
نفسي عليكم. أنا بعيد جداً، واعزاء هي األماكن التي عاشت 

فيها صديقتي القديمة ومعلمتي92 - تلك التي أظهرت لي 
الطريق الذي يجب أن يقودنا، إذا تابعنا، إلى النور وسالم 

كم أنا حريص على التحدث مع زمالئي  -الحقيقة وقوتها 
العاملين الذين يعيشون اآلن، حيث عملت وحيث تركت روحها 

القوية الجسم الذي استخدمته لمصلحتنا. ربما هذا سبب جيد 
.بما فيه الكفاية  

، التي تم نشرها في المهاتما المعلمإلى رسالة تم تشيرون إذا كن
كتاب - العالم الغيبي93 - حيث ذُكر أن المعلمين هم من محبي 

اإلنسانية وليس لديهم اعتبار آخر في هذا األمر، فمن الواضح 
حتى األكثر قدماً  الثيوصوفية،أنه إذا كان أحد أعضاء الجمعية 

داً انتباه يستطيع أب ي، فإنه لمأنانياً ويفتقر إلى العمل الخير
في الواقع، بمعنى تطور الروح شيء المعلمين له ولم يفعل 

 التي هي له، وال أي شيء للجنس البشري.

                                                           

 هيلينا بتروفنا بالفاتسكي. 92
 الطبعة الفرنسية، صفحة 94 – 116،95 – 119، 136 – 138. 93
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ليست حقيقة االنتماء إلى الجمعية الثيوصوفية أو أي منظمة  
، هي التي تقربنا من المعلمين، ولكن هذا العمل ثانية باطنية

.بالتحديد، يحركه دافع نقيالخيري   

سأضيف هذا: أعرف، وأقول ذلك بصراحة (ألننا قريبون جداً 
أن بعضنا  بصراحة) حتىمن بعضنا البعض، ويجب أن نتحدث 

ربما جميعنا، قد تم وضعنا في االنتظار والسعي، أتمنى وأمل 
لكن ما هذا؟ فيما يلي بعض األمثلة: على سبيل  -في شيء 

ن، دون حتى يتعلق بالذهاب إلى المعلميالمثال، األمر كله 
ان من المناسب القيام بذلك، يرغب آخر في معرفة ما إذا ك

معرفة ما هو هذا التوق الغامض الذي يشعر به بداخله، وال 
آخر يقول لنفسه: "إذا تم تطوير الحواس الداخلية هناك يزال 

وهلم جرا.  -فقط! "، على أمل أن يعمل المعلم بتزويده بها   

كتبه المعلم نفسه: "أنت  فيماهذا  مع ذلك، يتم التعبير عن كلو
 .تسعى إلى أن تكون على علم بما نحن عليه وكيف نعمل

وتحقيقاً لهذه الغاية، تتابع بحوثك الخاصة عن طريق متابعة 
 العلوم الغيبية".

دعونا نتفق على هذه النقطة. أنه من الصواب بالنسبة لنا أن  
ي الوصول وأن نغذي الرغبة ف نحاول، نبحث عن الطريق، وأن

نه بخالف ذلك، لن نصل إلى النقطة التي يوجد فيها أل -إليهم 
نظير تلك الكائنات. لكن كمفكرين حكيمين، علينا أن نتصرف 

ونفكر بحكمة. أعرف الكثير منكم، وما أخبركم به يجب أن 
 ً .يساعد البعض، ألنه يساعدني أيضا  

نحن  أنتم جميعاً على الطريق المؤدي إلى المعلمين، لكن كما
ن نتمكن عليه اآلن، مع وجود أجسادنا الضعيفة والمريضة، ل
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من العيش لمدة ساعة مع المعلمين، حتى لو استطعنا بضربة 
واحدة عبور الفضاء الذي يفصلنا عنهم. البعض، أيضاً، مليء 

بهم. يجب على وخاصة الشك فيما يتعلق  -بالشك والظالم 
ه فخ اإلنسان السفلي المرء أال يلجأ إلى مثل هذا التأثير ألن
نس البشري. بمجرد أن الذي يحاول أن يبقيكم في وسط الج

ترتفعوا فوق هذا المستوى من الجنس البشري، فإن عدو 
اإلنسان يضرب ويسعى جاهداً في كل فرصة ليكدس فوقكم 

 سحب الشك واليأس. 

 -كل واحد منكم، وحتى أكثركم غموضاً  -اعلموا أن جميعكم 
بات، أنتم تتحركون بثبات متساٍو نحو التغيير الذين يعملون بث

هذه التغييرات  - أخر تغيير ومن جديدغيير آخر، ثم نحو ت
كونها العديد من الخطوات نحو المعلم. ال تسمحوا لإلحباط 

يالً. بالدخول إليكم. النمو والتغيير والتقدم يستغرقوا وقتاً طو
.دعوا الزمن يقوم بعمله المثالي وال توقفوه  

كن إيقافه؟ كم كنت قد فكرت في هذا، أنا ال أعرف ولكن يم كيف
هذه حقيقة. عندما يعمل طالب متفاني، تقوده جهوده إلى 

االقتراب مرحلة كل يوم، وهو تقدم فعلي، فمن المؤكد أن هناك 
تمتد في  نوعاً من من الصمت ينتج، أو من العزلة، والتي
ن للفرد أن جميع أنحاء غابة شخصيته. في تلك اللحظة، يمك
مختلفة يوقف كل شيء، ويسمح لليأس بالفوز، ألسباب 

وذرائع: من خالل القيام بذلك، يمكنه رفض نفسه إلى النقطة 
 التي بدأ فيها. إنه ليس قانوناً تعسفياً، لكنه قانون الطبيعة. 

يستفيدون منه إلحداث ضياع  إنه قانون العقل، وأعداء اإلنسان
بداً أدنى خوف، أو ظل اليأس يقترب التلميذ الطائش. لن أترك أ



169 

 

سعي التمييز بين الطريق أو الهدف، بسبب مني: إذا لم يعد بو
فإنني ببساطة أجلس وأنتظر، لن أسمح للضباب بأن  الضباب،

يجعلني أؤمن بأنه ال يوجد طريق أمامي، وأنه ال يمكنني أبداً 
.. الضباب الكثيف يجب أن ينزاح عاجالً أم آجالً عبوره  

التعويذة الملكية؟ إنه الواجب  -الدواء الشافي ا هو إذن م
اإليثار. إن الواجب الذي نتبعه مع المثابرة هو أعلى اليوغا 

أو أي شيء آخر.  وأفضل من المانترامات أو األوضاع اليوغية
إذا كنت ال تستطيع القيام بأي شيء سوى واجبك، فسوف 

م: يراقبنا يأخذك إلى الهدف. أصدقائي األعزاء، يمكن أن أقس
المعلمين جميعاً، وبدون خطأ، وعندما نصل إلى النقطة 

 المطلوبة ونستحقها حقاً، فإنهم يظهرون لنا.

يحاولون في جميع األوقات، أعرف ذلك، فهم يساعدوننا و 
.مساعدتنا، طالما أننا نريد السماح لهم بذلك  

بكل تأكيد، يهتم المعلمين (باستخدام مصطلح لغتنا) لرؤية أكبر 
عدد ممكن من البشر يصلون إلى حالة القوة والحب التي 

ها. كيف، إذاً، نفترض أنهم لن يقدموا مساعدتهم؟ وصلوا إلي
الكارما نفسه فهم  نفإنهم قانو هذا،نظراً ألنهم هم آتمان، وفي 

موجودون في كل شيء من الحياة وفي كل مرحلة من تقلبات 
ز إيمانكم، مع أيامنا وسنواتنا. إذا كنتم ترغبون في تحفي

مراعاة هذا المنظور، فستكونون أكثر انفتاحاً على مساعدتهم 
.مما يخطر على ذهنكم  
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 أبعث إليكم بعاطفتي وآمالي، وكذلك أفضل أفكاري، حتى تجدوا
.جميعاً النور العظيم الذي يضيء من حولكم كل يوم. إنه هنا  

.جك. جودالتوقيع: وليام.  
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2222الرسالة   

 

في ظل غياب آني [بيزانت] البعيدة جداً، أبعث إليكم و ،يدجدن م
بكلمة تحية أخوية. سأطلب منكم قراءة كل جزء منه بطريقة 

دافع خفي أو نية خفية في غير شخصية، ألنه لم يكن لدي أي 
كتابتها، كما أنني لم أتلق أي رسائل أو أخبار من أي شخص 

ن إلى حد أنه من كان يمكن أن يدفعني للكتابة. نحن متباعدو
الجيد، من وقت آلخر، أن نرسل رسائل الصداقة هذه وأن 
آخر نستقبلها بروح مرسلها. ال يمكن التواصل مع بيت مجتمع 

يوجد مجتمع آخر في الجمعية: قضيتكم  غير منزلكم، حيث ال
منزلكم هو الوحيد. ليس لدينا شيء مثل  -فريدة من نوعها 

عملياً يعيشون في أماكن هذا هنا، حيث أن جميع األعضاء 
.مختلفة، وحيث أن مركزنا ليس سوى مركز عمل  

مرات عديدة، تم تجربة المنازل التعاونية المجتمعية وفشلت. 
وظلت مشهورة.  المتحدة،أطلقت واحدة منها في الواليات 

كانت تُعرف باسم "بروك فارم94"، ولكن على عكسكم، لم يكن 
ا: ولهذا السبب، فإن لها فلسفة أو غاية عميقة في جوهره

                                                           

تمت التجربة من عام 1841 إلى عام 1847 على أراضي بالقرب من 94
عالي األمريكي. كانت الحياة في المجتمع هي السماح بوسطن، بروح الت

وترك جزء كبير  المنافسة،جمع بين كل مفكر ودليل، بعيداً عن مجتمع لل
، فتحت المستعمرة التي تعاني من صعوبات 1845من التعليم. في عام 

" مثالية لتشارلز فورييه لتنظيم نفسها في "تجمعات انتاجيةاألفكار ال
ي مبنى مركزي، وقد احترقت التجمعات اإلنتاجية في للعيش معاً ف ودعا
.1846 عام   
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قة الحميمة ت العالالنزاعات الشخصية، التي تتطور أينما كان
.ضيقة، تسبب تفككها  

أنه بمثابة تحذير لكم، مما يتيح لكم الوقوف على أهبة 
االستعداد ومنع الضرر. قد يختلف مجتمعكم من حيث العدد 

واألشخاص، ولكن لن يتمكن أبداً من التفكك إذا بقي الغرض 
تجنبوا أي  -عاً وكان حكم كل واحد منهم دائماً صارماً مرتف

تفاء وانتقاد اآلخرين. ال أتهمكم بذلك، لكنني موقف من االك
ببساطة أشير إلى خطر مشترك للبشرية جمعاء، وهو في أي 

 وقت من األوقات، فإن الثيوصوفي غير محصن.

في الواقع إن الخطر في مركزكم، حيث تدور القوى القوية   
ه. لهذا السبب يجب أن يكون الجميع متيقظين باستمرار حول

خصي يميل إلى خداعنا باستمرار، ألنه مختبئ نصر الشألن الع
حقيقية أو وهمية  عديدة، وراء جدران مختلفة ومغطى بأخطاء

.وغيرها  

مركزكم هو المركز الوحيد من حيث أهميته، حتى اآلن من 
م أن تتصرفوا بها المفيد لكم التفكير في أفضل طريقة يمكنك

ي أن له الحق ف -والجميع  -لجعله عالمياً بحق. كل شخص 
يكون له "هوس95" خاص به، بالطبع، ولكن ال ينبغي ألحد أن 

بذريعة أنه ليس  آخر،يعتقد أنه يسمح له بإساءة تقدير شخص 
لديه نفس "الهوس". واحد يأكل اللحم، واآلخر ال يأكله. 

ألن ملكوت السماوات ال تأتي من كالهما ليسا على حق تماماً، 
اللحوم وال من غيابها. واحد آخر يدخن، واآلخر يمتنع عنه 

ألن التدخين  تماماً،على حق تماماً أو على خطأ  كالهما ليسا
                                                           

 نقطة ثابتة بفكره، رأي معين متشبث به. 95
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ألحدهم وسيئاً لآلخر. الرجل العالمي حقاً يمكن أن يكون مفيداً 
.يمنح الجميع حرية التصرف كما يراها مناسبة في هذه األمور  

من األمور األساسية فقط تلك األشياء التي تتطلب فيها العلوم 
الغيبية والثيوصوفيا الحقيقية اتفاقاً، في حين أن األمور 

يست ضرورية. العابرة، مثل الغذاء والعادات اليومية الثانية، ل
كما أنه من الخطأ عرض الكثير من طريقة حياة أو فعل 

ميع مرهقين، وال الشخص. في مثل هذه الحالة، يصبح الج
ينتج أي شيء فعال أو دائم، بصرف النظر عن االنطباع بوجود 

.هوس  

في مركز مثل مركزكم، حيث يتم يوجد الكثير من الطبائع من 
إلثراء واالستفادة للجميع جميع األنواع، هناك فرصة فريدة ل

في إمكانية االنضباط الذاتي الذي يتم تقديمه. هنا، االحتكاك 
أمر ال مفر منه، وإذا كان كل واحد يتعلم مبدأ  بين الشخصيات

األخطاء التبادل السخي العظيم، وال يهتم بأخطاء اآلخرين بل ب
التي يكتشفها في نفسه بسبب تأثير هذا االحتكاك، فإنه يمكن 

قيق تقدم كبير. قال المعلمون إن الخطوة الكبيرة هي تعلم تح
ل واحد نفسه كيفية التحرر من العادات القديمة حيث يجد ك

بطريقة فطرية ومن خالل نتيجة التعليم، وملء األخاديد 
.القديمة  

لقد أسيء تفسير هذا األمر الزجري من قبل بعض الذين طبقوه 
أن تطبيقه الحقيقي  على عادات الحياة الخارجية، متناسين

يتعلق بالهوس العقلي، والنجمي أيضاً. كل عقل له هوس، وال 
العقل الطبيعي. ومن هنا يأتي يقبل عن طيب خاطر هوس 
 االحتكاك المتكرر والشجار.
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 دعونا نوضح ذلك بمثال عجلة حافة الحتار96 لقاطرة تسير 
على طريق. ال يمكنها ترك مسارها، وال استعارة مسار أوسع 
أو أضيق: فهي محدودة بمسافة واحدة ممكنة. لنفترض أننا 

يمكنها أن  أزلنا حافة العجلة، ووسعنا سطح المسار، عندئذٍ 
تتكيف مع أي طريقة ممكنة. الطبيعة البشرية بشكل عام مثل 

فقط على مسار بعرض معين القاطرة. يتم ردمها وتدحرجها 
ولكن يجب على عالم الغيبيات، أو الطامح الغيبي، التخلص من 

هذا القيد وإعطاء العجلة سطحاً واسعاً للغاية بحيث يمكنه 
.كل واحد وطبيعةاستيعاب عقل   

التالي، حتى في حياة واحدة، يمكن أن نستفيد منها، ألن بو
الحظها أو وجود بشر آخرين يحدث بالقرب منا، دون أن ن

نستفيد منها، ألن عجلتنا واسعة ومائلة للغاية، أو ضيقة جداً 
ومحدودة تماماً. بالتأكيد، ليس من السهل تغيير هذا الوضع 

الم من تلك ولكن ال توجد فرصة أفضل في جميع أنحاء الع
 المقدمة لكم في أي وقت إلجراء هذا التغيير. 

ي فيها الكارما أتمنى لو أتيحت لي هذه الفرصة التي رفضتن
وأقيس الخسارة التي أعانيها يومياً بسبب عدم القدرة على 
االستمتاع بها، هنا أو في أي مكان آخر. لديكم هذه الفرصة 

في جميع أنحاء  ومن هناك يجب أن تنشروا عاجالً أم آجالً،
رجال ونساء ذوي أفكار رحبة، حرة وقوية من أجل  العالم،

.مساعدة العالم  

كيركم بكل هذا، فهذا ليس بروح من النقد ولكن إذا قمت بتذ
بسبب وجود مثل هذه الفرصة، وأنه من وجهة نظر معينة 
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يمكن أن يكون لدي رؤية أوضح حول السؤال وما هو في 
.لصالح اآلخرينمتناول يديكم، لصالحكم و  

من الطبيعي لنا أن نسأل أنفسنا: "ماذا نتوقع من المستقبل وما 
إذا كان هناك واحد؟  -المحدد لمشروعنا هي فكرة الغرض 

.يمكن اإلجابة على هذا السؤال بعدة طرق  

بادئ ذي بدء، بالنسبة لكل واحد منا، هو العمل الذي نقوم به 
هود إلى تنوير أنفسنا في أنفسنا وعلى أنفسنا. وتهدف هذه الج

لصالح اآلخرين. إذا تابع المرء بهذا االتجاه بطريقة أنانية، فقد 
بعض النور، لكن ليس بما يكفي إلنجاز العمل برمته. يأتي 

يجب أن نراقب بعضنا البعض لنجعل كل واحٍد منا مركزاً، ومن 
خالله، بقدر استطاعتنا، يمكن أن تنتشر اإلمكانات المفيدة 

الحكيم، تنبثق في تيارات واسعة وفيرة. التي، من   

ل وهكذا، بالنسبة للجميع، فإن المستقبل سوف يتدفق من ك
لحظة. وفقاً لالستخدام الذي نستخدمه في الوقت الحالي، نقوم 
بتغيير المستوى الذي سيتم الوصول إليه في المستقبل، ألعلى 

 أو ألسفل، من أجل الخير أو الشر، المستقبل هو مجرد كلمة
للحاضر الذي لم يحن بعد، يجب أن نعتني بالحاضر أكثر من 

 أي شيء آخر.

  ً  بالشك والتردد، فسيكون المستقبل إذا كان الحاضر ممتلئا
كذلك، وإذا كان مليئًا بالثقة والهدوء واألمل والشجاعة 

 ً .والذكاء، فسيكون المستقبل هكذا أيضا  

سألة جهود أما بالنسبة للنطاق الواسع للعمل المنجز، فهو م
س البشري بأكمله موحدة لجميع الوحدات. إنه يحتضن الجن
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من مصير الجنس البشري، يجب وبما أننا ال نستطيع الهروب 
أن نرفض الشك ونستمر في العمل. الجنس البشري ككل يمر 

بفترة انتقالية، ويتم إعاقة العديد من وحداته بسبب الحالة 
ماءات العامة لهذا الكلية. نجد أن الطريق صعب ألن االنت

االتجاه تؤثر علينا بقوة، بسبب االنتماء إلى العرق. وليس في 
أن نحرر أنفسنا منه. ال جدوى من الندب: إنها لحظة يمكننا 

أيضاً أنانية، ألننا نحن أنفسنا ساهمنا، في الماضي البعيد، في 
عمل الحاضر كما هو. الطريقة الوحيدة لتغيير هذا الموقف هي 

ن حتى يصبح الجميع مركزاً صالحاً، وهي قوة تساعد العمل اآل
.وتسترشد بالحكمة "،على تعزيز "البر  

القوة الكبيرة للصفات الجماعية السيئة، يواجه كل واحٍد بسبب 
منا معركة أكبر للقتال بمجرد أن يسعى إلى رفع طبيعته 

الداخلية إلى ما بعد مستوى الكتلة العظمى من الناس في 
 العالم.

محاولة هذا التحول القسري، يجب أن نراكم، على  ، قبللذلك 
خالل أفعال تم القيام  المستوى السفلي، كل الجدارة الممكنة من

بها بدون اهتمام شخصي، وبأفكار خيرة، وبفصل أذهاننا عن 
اإلغراءات الوهمية للعالم. هذا لن يلقينا خارج العالم، لكنه 

بوهم "توربا" من خالل يحررنا من القوة العظيمة التي يسميها 
تسمية هذه الكلمة بالقوة الهائلة التي تتمتع بها القاعدة 

المادية لطبيعتنا. الالواعية و  

هذا األساس المادي الذي يخلو من الروح لديه ميل أكثر على 
هذا المستوى نحو األشياء السفلية للحياة أكثر من ميله 

.لألشياء العليا  
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من غير  ن هذه القوة إلى حد ما، فإنهبالنتيجة، طالما أننا لم نتق
أن نرى المعلمين  منا،المجدي أن تتمنى، كما يفعل الكثير 

ونكون معهم. ال يمكنهم مساعدتنا إال إذا استوفينا الشرط 
والرغبة البسيطة ليست كافية. الشرط الجديد يتطلب  -الصحيح 

.تغيير الفكر والطبيعة  

الي، ومن لديه آذاناً ل المعلمين أننا في عصر انتققا لذلك،
سوف يسمع ما قيل. نحن نعمل للدورات والقرون  للسمع،

القادمة. إن ما نقوم به اآلن في عصر االنتقال يشبه ما فعله 
نقطة المنتصف  -ديان شوهان العظيم عند نقطة االنتقال 

جميع النماذج و الذي ميز الفترة حيث كل المادة -للتطور 
ت ال تزال في حالة سوائل وعابرة. األولية لألنواع الحية كان

وفروا الزخم الجديد لألشكال البدائية األصلية، حيث تال عندها 
 ذلك التنوع الهائل من أنواع الطبيعة. 

نحن اآلن في نفس النقطة، من وجهة نظر النمو العقلي، وما 
وألنفسنا، سيعطي نتيجة  نفعله اآلن، باإليمان واألمل، لآلخرين

توى الذي يتم توجيه كل هذا الجهد نحوه. مماثلة على المس
في قرون ثانية، سوف نعود مرة أخرى لمواصلة هذه  وهكذا،

المهمة. إذا أهملناها اآلن، فهذا أمر سيء للغاية بالنسبة لنا. 
لذلك، ليس في نظرنا إلى منظمة معينة في السنوات القليلة 

المقبلة أننا نعمل97، ولكن إلحداث تغيير في ماناس وبودهي 
 في الجنس البشري98.

                                                           

 أي ليس للجمعية الثيوصية فقط بل للجنس البشري برمته. 97
تشير هذه الكلمات، من بين أشياء ثانية، إلى تحول عميق في عقلية  98

.اإلنسانية وأخالقه  
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هذا هو السبب في أنه، حتى لو بدا العمل غامضاً وغير دقيق 
إال أنه محدد للغاية وذو نطاق هائل. اسمحوا لي أن أحيلكم إلى 

جزء من "العقيدة السرية99"، الذي كتبه المعلم نفسه100 
تصف في التطور فيما والذي قدم فيه توضيحات حول نقطة المن

الملقحة. يجب أن يعطيكم هذا فكرة عما  يتعلق بالثدييات غير
تعين علينا إنجازه، والتخلص من أي رغبة عبثية بالذهاب ي

للعيش في الوقت الحاضر، مع مرشدينا وإخواننا غير 
العالم ليس مستثنى من الخرافات ونحن الذين جزء  .المرئيين

آثاره.منه بالتأكيد احتفظنا ببعض   

احب جميع االبتكارات في حياة قال المعلمين إن ظالً كبيراً يص 
شرية. لن يتسبب الحكيم في ظهور هذا الظل في وقت قريب الب

حتى يصبح بعض النور جاهزاً لالنتشار في  بل سينتظرجداً، 
.الوقت نفسه، لتبديد الظالم  

يمكن للمعلمين، من اآلن فصاعداً، إعطاء كل الوضوح 
التي تبتلع  والمعرفة الالزمين، لكن هناك الكثير من الظلمات

النور، إال في عدد قليل من النفوس المتألقة، وبالتالي يتم خلق 
لن يكونوا قادرين على إدراك أو فهم أي  ظالم أكبر. الكثير منا

نا إلى خطر وصعوبات شيء يمكن تقديمه وسيؤدي بالنسبة ل
التغلب عليها في علينا  جبياآلخرين جديدة في منظور حياة 
ى ل اللطف والمحبة، ال يعمد المعلمين إلاأللم والحزن. من خال

.أن يعموننا بفالش كهربائي للحقيقة الكاملة  

                                                           

 العقيدة السرية – الجزء الثاني – صفحة 732 – 737. 99
 كان من انتاج الحكيم موريا والحكيم كوت هومي ومدام بالفاتسكي .100
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ولكن، بطريقة ملموسة، هناك هدف معين لعملنا العام. إنها 
ي العالم، بفضل " جناني" إلطالق قوة جديدة، تيار جديد ف

كبار، أو حكماء، الذين اختفوا منذ زماٍن بعيٍد من مجالنا، 
لينا مرة ثانية للتجسد هنا وهناك بين البشر سوف ينجذبون إ

ية على وبالتالي الستعادة الحياة الحقيقية والممارسات الحقيق
األرض. في الوقت الحاضر، تمتد عباءة الظالم على جميع 

رجة أنه ال يمكن جذب أي جناني. من مكان آلخر الكائنات، لد
 تخترق بعض األشعة هذه الظلمات.

ندما تكون الحقيقة لظلمات عظيمة، ألنه عحتى في الهند، فإن ا 
مخفية، فإن الحجاب الكثيف للعقيدة الالهوتية يسبب الظالم لكل 

وعلى الرغم من وجود أمل كبير في هذا البلد، فإن  شيء.
المعلمين ال يمكنهم اختراق هذا الحجاب للوصول إلى الذهن 
الذي يغطيه. يجب علينا تثقيف الغرب حتى يتمكن من تقدير 

مكانيات الشرق، وهكذا، على هيكل االنتظار الموجود في إ
الشرق، يمكن بناء نظام جديد لألشياء من أجل الصالح العام 

.جميعلل  

للنور  اً كياننا، مركز يجب علينا، كل واحد منا، أن نجعل من
كمعرض للصور الحية، قادراً على اإلسقاط في مشاهد النور 

ة على التأثير العديد من النجمي والتأثيرات واألفكار القادر
األفراد، وبالتالي إنشاء تيار جديد، كنتيجة نهائية الحتمال 

ما هو عظيم وجيد، من المجاالت الثانية التي تمتد  إعادة لنا كل
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إلى ما وراء األرض. كل هذا ال عالقة له   باألرواحية101، ألنه 
.ال يوجد مجال، على أي حال، لسكان األطياف  

ة. انظروا لعدد األفراد الذين ن باإليمان والثقدعونا نكون مليئي
انتشروا بمرور الوقت من مركزكم إلى العديد من الوجهات 

البعيدة، وكم منهم سيستمرون في ذلك، من أجل الخير 
منفعة للبشر في كل مكان.وال  

لقد ذهبوا في جميع االتجاهات، ويجب أن يتبع ذلك أنه حتى  
، ألسباب خارجة عن إرادتكم لو كان المركز سينفصل يوماً ما

 فإنه لن يتم تدمير قوته وواقعه، ولكنه سيظل قائماً بشكل دائم
من الطوب مصنوع بالنسبة لما هو  -حتى لو صدَف أنه تبعثر 

 واألسمنت102.

أبعث إليكم بأطيب تمنياتي وتحياتي األخوية للعام الجديد ولكل 
.السنوات القادمة  

.مودتي لكم  

 

.جك. جودوليام.  

                                                           

األرواحية تختلف عن الروحية أو الروحانية. األرواحية هي  101
ترفضها ممارسات نفسانية ترتبط بجلسات استدعاء أرواح الموتى والتي 

لسات بكونها الصيوصوفيا وتفسر وجود أرواح مزعومة بهذه الج
 األصداف النجمية للموتى وليس أرواحهم. المترجم.

أي أنه لو تدمر المركز – كبناء حجري مكون من الطوب واالسمنت-  102
 إال أ روحه وتعاليمه ستبقى.
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3333ة سالالر  
 

أرسل لكم هذا لكي تحتفظوا به وتستخدمونه الحقاً، عندما 
أخبركم. سأقدم عنوان له بعد ذلك. تأسست الحركة الثيوصوفية 

بها والذي كان  بالفاتسكي عضوةعلى يد األخوة التي كانت 
الحكيم الكبير، الذي تدعوه باسم معلم، هو واحد من الرؤساء. 

ربيين، وهما الوكالء قبل الغ تم افتتاحه بين شعوب الغرب، من
هنري السيد هيلينا بتروفنا بالفاتسكي، روسية و الرئيسيان هما

أولكوت، أمريكي. كان المكان الذي تم إطالقه فيه غربياً أيضاً: 
.مدينة نيويورك  

هي أصل هذه الحركة العالمية على الرغم من أن هذه األخوية 
 حرة ة، بمنصةالثيوصوفية، إال أنها يجب أن تحتفظ، كجمعي

بينما يحتفظ أعضاؤها بشكل فردي بالقدرة لألخذ والتبشير بأي 
اعتقاد او ايمان يوافق عليه ضميرهم، شريطة أال تقوم بحملة 
ضد األخوية العالمية. في ظل هذه الظروف، يتمتعون بحرية 
تامة في اإليمان أو عدم اإليمان بمحفل هذه األخوية ورسلها 

ما يتعلق باإلنسان وطبيعته ليمهم فيوكذلك قبول أو رفض تعا
.وقدراته ومصيره، كما اعطاها الرسل نيابة عن المحفل  

إنها لحقيقة مهمة أن الحركة الثيوصوفية انطلقت، كما قيل، في 
في البلد الذي يتم فيه التحضير للجنس البشري  -العالم الغربي 

األساسي الجديد103 وحيث يجب أن يظهر هذا الجذر الجديد. لم 

                                                           

هناك سبعة أجناس بشرية رئيسية – أو جذرية – وكٍل منها مشكل  103
س الفرعي ن سبعة أجناس فرعية. نحن اآلن في الجنس البشري الخامم
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لتقليل من شأن أي تم ذلك إلعطاء األفضلية لعرق أو بلد، أو لي
وفقاً  -وال يزال  -عرق أو بلد، ولكن تم إطالق المشروع 

.تطورالعد جزءاً من الذي يُ لقانون الدورات   

في ضوء هذا القانون العظيم، ال يوجد بلد أول أو أخير، ال 
الوقت  كبير، ال مرتفع أو منخفض، ولكن كل بلد، فيوال  رصغي

كل العمل المحدد الذي المناسب، يتم تكييفه بشكل مناسب لش
كل دولة مرتبطة بجميع البلدان الثانية  ذلك.يجب القيام به بعد 
.ويجب أن تساعدها  

من بين أمور ثانية، هدف ينبغي أن يوضع في  الحركة،هذه 
والشرق، إحياء في الشرق للعظمة االعتبار: إنه اتحاد الغرب 

التطور في الغرب للعلوم الغيبية وله ذات يوم، الذي كانت 
مد يد العون ألجناس الدم  بدوره،المناسبة له، بحيث يمكن، 

أن تصبح محبوسة  يمكنالقديمة التي، مع مرور الوقت، كان 
ً  تتحللوفي مفاهيم جامدة  .روحيا  

لقرون عديدة تم إعداد هذا االتحاد تدريجياً، وتم إرسال العمال 
 1875ع األسس. لكن لم يكن ذلك قبل عام إلى الغرب لوض

د ولدت الجمعية حين تمَّ بذل جهد عام كبير، وعندئٍذ ق
الثيوصوفية، ألن األزمنة كانت ناضجة والعمال جاهزون. يمكن 

أو الضعف، فيما  للمنظمات، نظير البشر، أن تقع في الروتين
يتعلق بعملهم العقلي والنفسي، ومن الصعب ملء هذه 

مجرد تثبت هذه االوهان. لتجنب مثل هذه األعمال المنظمات ب
كة الثيوصوفية، حرص األوصياء الروتينية أو االوهان في الحر

                                                           

البشري من الجنس البشري الخامس الرئيسي. وبالتالي فإن الجنس 
 الجديد هو السادس. المترجم.
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عليها، من وقت آلخر، على احداث صدمات ضرورية، كعقبات 
القوة التي يكتسبها البلوط تحفز التضامن، من أجل منحها تلك 

اهنة، في عندما يكافح ضد العاصفة، ولملء جميع الفراغات الو
.مجال العقل أو العمل أو التفكير  

ليست رغبة األخوية أن يتبع أعضاء الحركة الثيوصوفية 
الذين، كما هو حقهم، إيماناً بالمرسلين ورسالتهم، في رحلة 

تسكي بأنها المسؤولة عن احج إلى الهند. ال يمكننا اعتبار بالف
المحفل هذه الفكرة، وأنها ال تريد أكثر من ذلك. وليست رغبة 

في حث األعضاء على التفكير في وجوب اتباع أساليب الشرق 
لشرق، ال كنموذج، وال كهدف نهائي، كالشرق وتبني عادات ا

 الحالي.

للغرب مهمته وواجبه في تحقيقه، وحياته وخطه التنموي:  
إنه في مجال أنشطته وتطلعاته وإنجازاته، األمر متروك له 

لخبرة الثانية، حيث من واجب للعمل، دون التسرع في مجاالت ا
.البشر اآلخرين أداء مهمتهم  

لو كان من السهل إيقاظ روحانية الهند، المتدهورة اآلن 
اً، وإذا تم إنجاز هذه الصحوة بسهولة، فقد والمخنوقة تقريب

تتألق في العالم الغربي بأسره إلنارته، فعندئذ سيكون مضيعة 
غرب، ألنه سيكون للوقت حقاً أن هذه المحاولة بدأت في ال

 هناك طريق أقصر وأسرع في هذا البلد الشاهد على الماضي. 

ولكن، في الواقع، من األصعب اختراق قلوب وعقول 
األشخاص الذين، على مدى فترات طويلة من العقائدية 

الميتافيزيقية الجامدة، قد خلقوا، على الصعيدين النفسي 
اقها والتي تنغلق العقلي، قشرة صلبة ال يمكن اختر -والنفسي 
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عليهم، من لمس الغربيين الذين، بالنسبة لمن هم ملتهمي 
للحوم، ليس لديهم آراء ثابتة متأصلة في أساس من ا

.التصوف، ومدعومة بغرور موروث من الماضي  

، وذلك بفضل 1875بدأت فعالً حقبة الغرب الجديد في عام 
ت ليس جهود هذه المرأة النبيلة التي تخلت عن جسدها منذ وق

ببعيد. هذا ال يعني أن العلوم الغيبية الغربية يجب أن تكون 
ختلفاً تماماً عما يعرفه الكثير من البشر (أو يعتقدون شيئاً م

أنهم يعرفون) باسم العلوم الغيبية الشرقية أو حتى المعارضة 
والمعاكسة لها. يجب أن يكون الجانب الغربي للكل العظيم 

لغيبية الشرقية الحقيقية هي النصف والتي تكون فيها العلوم ا
ة التي عهد بها إلى حد المهم -اآلخر. المهمة التي تنتمي إليه 
هي تزويد الغرب بما ال  -كبير إلى الجمعية الثيوصوفية 

يستطيع الحصول عليه في أي حال من الشرق، وإعطاء دفق 
كبير لرفعه عالياً جداً، في التقدم الدائري لموجة التطور التي 

تاح اآلن الغرب، النور الذي يضيء كل إنسان يأتي إلى تج
حقيقية، الذي هو المعلم الحقيقي الوحيد نور الذات ال العالم،

جميع المعلمين األخرون ليسوا سوى خدام لهذا  -لكل إنسان 
المعلم الوحيد الحقيقي، الذي تكون فيه جميع المحافل الحقيقية 

.في اتحاد  

رسوم من المعلمين، ولكن ليس بموجب م -محنة مصيرية 
وا على ألولئك الذين، بعد أن بدأ -وجب قوانين الطبيعة بم

الطريق بمساعدة بالفاتسكي، حاولوا بطريقة أو بأخرى، 
التقليل من شأنها، هي وعملها، والذي تمت إساءة فهمه حتى 
اآلن، وحتى من قبل الكثيرين، أسيء تفسيره. هذا ال يعني أنه 

ص بسيط بطريقة عبودية. لكن تظاهر يجب علينا اتباع شخ
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ا، وتخيل تفسيرات إنسان بأنه يمكن تحليل دوافعها، وتقليصه
دون جدوى للتخلص مما ال يرضي في تأكيداتها، هو انتهاك 

للمثال األعلى، وهو يلجأ إلى البصق في وجه المدرب، من قبل 
تلك التي أتاحت له المعرفة والفرصة، وهذا تشويه للنهر الذي 

.لك المياه العذبةجلب   

 كانت وال تزال واحدة من هؤالء الخدم الشجعان في المحفل
العالمي الذي أرسلها للغرب في مهمة، عارفة جيداً، منذ 

البداية، النصيب الحتمي الذي ينتظرها من األلم والكراهية 
تلك التي تأخذ الروح  -واإلهانة والخزي من أسوأ األنواع 

ال يستطيعون فهم ذلك، فاألفضل  نفسها كهدف. "أولئك الذين
ن ال يشعرون أن ال يحاولوا شرح ما هي عليه. أولئك الذي

بالقدرة على القيام بالعمل الذي أوضحته منذ البداية، من 
األفضل أال يباشروا به104". لقد كانت تدرك - وقد أبلغتم بذلك 

أنه كان هناك، منذ قرون عديدة، وجود دائم لخدام  -من قبل 
فيعي المستوى في المحفل في الغرب، من أجل حكماء ور

.مهمتها وقدرهامساعدتها على إنجاز   

هذا هو العمل الذي يمكن ألعضاء الحركة الثيوصوفية أن 
يفعلوه بشكل جيد دون أن ينحرفوا، دون إثارة، دون الوقوع 
في أقصى التطرف، دون أن يتخيلوا أن الحقيقة هي مسألة 

الروح ليست مخبأة تحت أي  الطول أو العرض. حقيقة حياة
ة في كل مكان، وفي من الجهات األصلية خاصة، إنها موجود

كل نقطة من الدائرة، وأولئك الذين يسعون فقط في اتجاه واحد 
.لن يجدوها  

                                                           

 تنويه من رسالة للحكماء. 104
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"غير مكتملة"، مكتوبة بالقلم  تنويه(هذه الرسالة تحمل 
بيد جودج). في الحقيقة، السطر األخير غير مكتمل  الرصاص،

ي طباعة سابقة لبعض المقتطفات من هذه الرسالة، تلقى لكن ف
ذناً من المؤلف ليضيف الكلمات األخيرة التي كان مستلم إال

بعد أن تم  إرادي،ينوي طرحها عليها: لقد أغفلها بشكل ال 
استدعاؤه إلى مكان آخر للحظة ولم يعد يفكر بها عند عودته 

.وبسبب العجلة في وضعه الرسالة في البريد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



187 

 

4444الرسالة   
 

 

 في جمعية النشر الثيوصوفية105

 

من المؤسف الشديد أنني علمت، من خالل رأي لندن األخير أن 
ذي مديري الجمعية يعتقدون أن كتيب "موجز الثيوصوفيا"، ال

نُشر في األصل في الدرب، "متقدم جداً لكي يتم إعادة إصداره 
لالرتقاء من  اآلن، وأن ما نحتاجه هو عرض تقديمي متدرج

.الفلسفةالخيال إلى   

ال أستطيع مشاركة هذا الرأي أو  إننياسمحوا لي أن أقول 
السياسة التي يكشف عنها. الرأي خاطئ والسياسة ضعيفة 

بقدر ما ال تتفق مع رأي المعلمين. وافق هؤالء المعلمين على 
مشروع الجمعية الجديدة ويقومون حالياً بمراقبة تطور خط 

.عملها  

في  بأكمله بنفسي، فقد أتردد -الموجز  -ت قد كتبت هذا كن إذا
التحدث بهذه الطريقة، لكن هذا ليس هو الحال. تم تقديم الفكرة 
العامة لهذه السلسلة من المقاالت قبل حوالي عامين وتم إعداد 
الكتيب من قبل عدد قليل من الطالب الذين يعرفون ما يحتاجه 

جيب لمعظم الموضوعات العالم: فهو كامل وأساسي. يست

                                                           

رسالة مكتوبة في عام ١٨٨٨، انظر بالفاتسكي: خمس رسائل إلى  105
.)١٨٨٨ل الثيوصوفيين األمريكيين (أبري  
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سيكون لتفكيره موضوع  والقارئ الصادق الذي يفهم المعنى
.من النوع المطلوب  

ومع ذلك، إذا كان يجب علينا المضي قدماً في االنتقال المحلى 
بالجنون (بمعنى آخر، خيال) إلى الفلسفة، فإننا ننحرف على 

هذا الفور عن المسار الذي رسمه لنا المعلمين، وللتأكيد على 
يكفي أن يمكنني االعتماد على بعض خطاباتهم التي بين يدي. 

تسترعي انتباهكم إلى حقيقة أنه عندما ينشر هؤالء المعلمين 
تعاليمهم في الهند من خالل خدامهم، فإنهم لم يبدأوا بالخيال بل 

بالحقائق الدقيقة، كما هو موضح في المقاالت المجمعة. تحت 
عنوان مقتطفات من العلوم الغيبية الحقيقية106 الذي أصبح 

ية" للسيد سينيت. نحن ال نحاول فيما بعد "البوذية الباطن
إرضاء أذواق حشد من القراء الخياليين والباحثين عن 

الفضول ولكننا نلبي االحتياجات الملحة لعقول جادة. لم يؤثر 
القراء الخياليون أبداً على تقدم األمة. وبالنسبة لهم، فإن هذه 

لجادة ليست لديها رغبة في خدمتهم عصيدة متوسطة العقول ا
ال نفعل ذلك، خالفاً لما يبدو أن الجملة المذكورة أعاله ويجب أ
.تدعمهم  

واسمحوا لي، عالوة على ذلك، أن أذكر إخواني اإلنجليز الذين 
يهتمون بهذا المشروع بأنهم يجب أال يغيبوا عن البال للحقيقة 

ثيوصوفيين في الواليات المتحدة التالية: يوجد عدد أكبر من ال
حتملين من جميع أنحاء أوروبا، إنهم وأكثر مشتركين وقراء م

ال يحتاجون إلى الخيال، وال يحتاجون إلى االفاضة في الكالم 
عند بحثهم عن الحقيقة. إنهم قادرون تماماً على استيعاب ما 

                                                           

 تم النشر في يناير ١٨٨٨. 106
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تعتقدون أنه "متقدم جداً". قبل بضع سنوات، قال المعلم إن 
ن اليات المتحدة بحاجة إلى مساعدة جماعية من الثيوصوفييالو

اإلنجليز. لم تأتي هذه المساعدة واآلن لم تعد ضرورية، ولكن 
في الواليات المتحدة، يجب أخذ األفكار واالحتياجات في 

االعتبار من جانبنا. لدينا واحد وعشرون فرًعاً، مقابل الفروع 
يتم إنشاء فرع جديد كل الثالثة الموجودة في بريطانيا، وهنا 

لي أنهم يتوقعون من جمعية شهر تقريباً. كتب العديد منهم 
النشر الثيوصوفية أن تزودهم بإصدارات جيدة من األعمال 

.الجيدة، وليس األعمال الروائية الخيالية  

وفقاً لذلك، أحثكم بكل احترام على اإلصرار على عدم اتباع هذه 
أشرت إليها، بل اعتماد خط  السياسة الضعيفة والخاطئة التي

التخلي عن الخيال للمؤلفين الذين استفادوا ثابت للعمل، مع 
منه، أو الذين يفكرون في أن عقول البشر يمكن، بهذه 

الطريقة، توجيهها إلى الحقيقة. إذا تم تبني خط مخالف، فلن 
نخيب آمال المعلم فقط (إذا كان ذلك الشيء ممكناً)، بل سنكون 

 ً ، إلى حد كبير، في تشويه األشياء لمجموعة مذنبين أيضا
.متنامية من المشتركين، هنا كما هو الحال في أي مكان آخر  

 تحياتي األخوية لكم.

 

.جوليام. ك. جود  

 

 



190 

 

5555الرسالة   
 

إنه لمن دواعي االرتياح االبتعاد عن هذه المشاحنات القانونية 
الدائمة (عن شؤوني المهنية) لقول كلمة أو كلمتين حول 

القضايا األبدية. من وقت آلخر، توجد جمل في مجلة " الدرب" 
 تم تمييزها في النص: يجب إعطاءها دراسة خاصة. 

عاين أيضاً أحداها، مؤكدة أن اليوغي ال يفعل شيئاً ما لم ي
التحريض في ذهن يوغي آخر، سيفتح مجاًال للتأمل107. 

ر بجٍد اإلحجام ال يعني دائماً الجهل: إذا قمنا، من خالل الحف
نقاض بإحضار المعرفة إلى النور، فإننا نلف األحجار واأل

بجميع أنواعها في نفس الوقت، ولكن إذا وضع عامل المنجم 
هو كل ما يأتي إلينا في  في متناولنا قطعة ذهب خام، فإن هذا

تلك اللحظة. لذلك، غالباً ما يؤدي اإلحجام الطفيف إلى حفر 
.أنفسنا  

هناك جملة ثانية من  ]،1886مبر [في مجلة الدرب لشهر سبت
هذا النوع، تشير إلى أن العملية برمتها تتمثل في استعادة 

ذكرى حياة الماضي: إذا كانت الناس ال يفهمون أشياء معينة 
ألنهم لم تصل بعد إلى هذه النقطة في حياتهم الثانية، أو فذلك 

.ألنه لم تتجلى أي بريق من الذاكرة في نفوسهم  

قيقة واقعة، وغالباً ما يحدث أن لقديسين هو حاالتحاد مع ا
يتعلم من تربوا في نفس المدرسة اللهجة نفسها: في حالتهم 

                                                           

مقالة - مذكرات شيال هندي - المنشورة في الكتيب رقم 107.. نجد  107
الجملة التالية والتي يشير لها جودج هنا: "ال يوجد يوغي  9الصفحة  في

.".يفعل شيء واحد ما لم يرى الرغبة في ذهن يوغي آخر  
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تحاد على الرغم من أننا ال نستطيع التحدث عن مثل هذا اال
فإنهم يتعاملون معها من خالل أكثر من نقطة واحدة، بغض 
 النظر عن ظروف الوقت أو المكان. باإلضافة إلى ذلك، هناك

طبيعة معينة في هذا العالم والتي، على الرغم من كونها مماثلة 
ات للمرايا (أو اإلسفنج) التي تعكس (وتمتص) بعض المعلوم

قوية للغاية. هذا هو حال من اآلخرين، ال تزال تحتفظ بشخصية 
لي رسالة. ليس هناك شك في أنه، إذا  أرسلهذا السيد الذي 

النور النجمي. إن إشارته  كان ما يقوله صحيحاً، فإنه يرى في
حر" هي وصف إلى األشياء التي "تتحرك مثل األسماك في الب

حقيقي ألحد الطرق التي يتم بها إدراك العديد من هذه األشكال 
يجوز أن نستنتج أنه يرى في  مفترض،يضاً، كما هو األولية. أ

.النور النجمي  

يجب عليه أن يعرف أن هذا النور النجمي موجود في كل 
كان، ويخترق كل شيء، وليس فقط في الهواء الطلق. يجب م

أن يفهم أن الرؤية كما يفعل في هذا النور ال تتضمن كل الرؤية 
الممكنة. وهذا يعني أن هناك أنواعاً متعددة من الرؤى من هذا 

قد يرى بعض النوع: على سبيل المثال، في لحظة معينة، 
رون آخرون، على األشكال الهوائية بينما قد يفلت منها كثي

دركها. يبدو، إذن، أن هناك الرغم من أنها تماماً مثل تلك التي ي
 "طبقات" أو اختالفات في الحالة، في النور النجمي. 

هناك طريقة أخرى للتعبير عن األشياء وهي القول بأن 
بمعنى  -في النور النجمي العناصر األساسية تتحرك باستمرار 

الصور  رظهاا تعمل علىا، فإنها آخر، في كل مكان. وبطريقة م
للشخص الذي يبحث، ولكن الصور المعروضة تعتمد إلى حد 

كبير على األفكار والنوايا وعلى تطور الرائي. هذه االختالفات 
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كثيرة جداً. وبالتالي، في مثل هذه الدراسة، يجب القضاء على 
دما يختفي الغرور في الحياة العادية، فإن هذا ال الغرور. عن

ي أنه قد فعل أي شيء ولكنه تراجع قليالً إلى الداخل.يعن  

لذلك يجب أن نكون حريصين على أال نكون مغرورين، حتى  
بالقدرة على رؤية مثل هذه األشياء، ألننا عندها  الداخل،في 

لذي لدينا نخاطر في أخذ المستوى الواحد المحدود بأنه الكل ا
الوهم. لكن إذا  وبالتالي نكون في -فيه القدرة على الرؤية 

دركنا الطبيعة الخادعة، ألنه جزئي، فإن هذه الرؤية ستحتفظ أ
وكلها نسبية. -بجانب من الحقيقة   

يجب أن تكون كل األشياء الحقيقية كلية بالكامل، وكلها  
موجودة في وقت واحد، وكٍل منها موجودة في كل األشكال 

زئياً فقط الثانية، في حين أن هذه األشكال الجزئية موجودة ج
.في تلك التي تكون كلية بالكامل  

ويترتب على ذلك إذن، أن أولئك الذين هم كاملين، هم وحدهم 
فون عن الحقيقة الكاملة، وتلك التي هي ذات طبيعة الذين يكش

تعبر فقط عن جانب محدود من الحقيقة.  -أو جزئية  -رديئة 
سان العناصر األولية هي أشكال جزئية، في حين أن روح اإلن
الفردية كاملة، ووفقاً لقوة ونقاء الشكل، فإن هذه الروح 

"."تخدم اآللهة  

مزيفة"، حتى الروح لكن أجسادنا، وجميع قوى "الذات ال
الفردية، هي "أشكال جزئية"، مثلها مثل مراكز الطاقة في 
النور النجمي. وبالتالي، أيا كانت درجة المشاركة المتبادلة 

المراكز، فإن رؤية الحقيقة الوحيدة القائمة بيننا وبين هذه 
التي تنجم عنها هي جزئية في طبيعتها، ألن الشكلين الجزئيين، 
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، ال يمكن أن يحققا كليهما. ولكن هذه الرؤية عن طريق الخلط
السيد لديها قوة التسميم. وهنا يكمن خطر تعليم أشخاص مثل 

، الذي يدافع عن االرتباط بهذه الكائنات فب. راندولب.
المة معجزة جزئية عن طريق التجاوزات الحسية المغطاة بعال

مع التذهيب الخاطئ بالتظاهر بالذهاب لهدف عالي، وهذا 
المعرفة يجب الحصول على المعرفة مع دعمها ني، يع

.بكل الرعاية، مع باعث نقي  

هذا هو الدافع والباعث الذي يشكل بالنسبة للسيد النقطة 
دراستها. يقول إنه "يريد أن األساسية التي تتحدثون عنها ل

يعرف" وأنه "يرغب في الهروب من القيود الحالية لهذه 
".العزلةصية، والتي هي كل الشخ  

إذا تقدم أكثر على طريق المعرفة، لكان يرى أن الوحدة 
أو فوج يسير  يصرخ،الوهمية التي يتحدث عنها تشبه حشداً 

كاملة لهذا بخطى سريعة ذات إيقاع واحد، مقارنةً بالوحدة ال
.الدرب  

بينما يرفع نضاله الخاص وحده، يالحظ بعناية الدافع الذي 
هروب من "الوحدة" الحالية. أال يدفعه إلى زيادة معرفته وال

يجب أن يكون صحيحاً أننا ال نستطيع الهروب من العزلة من 
خالل نبذها، أو حتى قبولها، ولكن من خالل التعرف عليها 

لكنه قد يكون  -حسناً! هذا  ثانية؟ل مرة على حقيقتها؟ ماذا أقو
يجب عليه التأكد من أن الدافع الذي يدفعه إلى  -بسيطاً للغاية 

 البحث عن المعرفة أن يكون هو مساعدة جميع المخلوقات.

هذا ليس دافعه الحالي، لكنني أشير إليه لئال  أنا ال أقول أن 
 إدراكة يكون األمر ليس كذلك. ألنه، بما أنه يبدو على حاف
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األشكال واألصوات المخيفة، من الضروري أن يعرف التميمة 
 السحرية التي يمكنها وحدها أن تحميه طالما أنه جاهل.

"آمل  إنها المحبة التي ال حدود لها هي التي جعلت بوذا يقول: 
أن تقع خطايا هذا العصر المظلم على عاتقي حتى يتم انقاذ 

و المعرفة. يتم التعبير عن وليس رغبة في الهروب أ -العالم" 
يتمثل الخطوة األولى في السحر الحقيقي الفكرة في عبارة: "

بالمثل:  كريشنا،". قال تكريس الذات لمصالح اآلخرين في
 "بالقرب من التجرد يوجد الخالص"108(أو حالة جيفا موكتا).

لكنه سوف يسأل بطبيعة الحال ما إذا كان ينبغي أن ينمي 
سيكون عليه القيام بذلك في وقت واحد أو  ،الحقيقةطاقاته. في 

آخر. ومع ذلك، يجب أن يبدأ بالتحقيق في دوافعه وتطهير 
فكره. يجوز له، إذا رغب في ذلك، أن يتخلى عن أفكار هذه 

 "ية وأن يحقق تقدماً كبيراً في "القوىالمحبة الشاسعة والسخ
. ولكن بعد ذلك، حتماً، لن تكون النتيجة سوى الخراب والموت

 هذا ليس من شأني واليعنيني109.

في اآلونة األخيرة، أحد األصدقاء روى خبرة غريبة، ذُكرت في 
واحدة من "محادثات طاولة الشاي". نشأ بين "الغاليين110" 
وكان معادياً بشدة للمعتقدات "الخارقة للطبيعة" الشائعة جداً 

                                                           

 البهاغافاد غيتا – 12 – 12. 108
يمكن العثور على جوهر رسالة جودج في عمود "حديث طاولة  109

، مع جزء من إجابته. هذا 1887يونيو  -منشور في الدرب الشاي " ال
األخير، هو أقل تكثيفاً من الذي ظهر في الرسائل األصلية، ويظهر هنا في 

المترجم..مكانه  
 في بالد الغال الفرنسية. 110
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عندهم، حتى انتهى األمر بأن أعطته العلوم الغيبية تفسيراً 
عديد من األحداث والرؤى الغريبة التي كان يرفض االعتراف لل

بها سابقاً. منذ الطفولة، اعتاد على رؤية أشياء غريبة تتحرك 
سماع أصوات غريبة ورؤية سماك في البحر"، و"مثل األ

أماكن أو أشياء بعيدة. على الرغم من موقفه الحازم من النفي 
إلى أوجه القصور  إلى جانب حقيقة أنه كان يعزو هذه الظواهر

البصرية أو العصبية لديه، فإنه في السنوات القليلة الماضية 
قرأ عن بعض قل عددها إلى حد ما. في يوم من األيام، بعد أن 

السيكومترية، بدأ يفكر في مكان محدد أراد الذهاب  التجارب
إليه. فغلق عينيه، فكر ملياً، مصمماً على رؤية، إذا كان ذلك 

جب أن يكون هناك. فجأة، بدا لمعان ال يوصف ممكناً، شخص ي
.يخترق شخصيته كلها. فكر قائالً:"يمكنني أن أذهب!"  

في  استيقظ وفي لحظة وجد نفسه في منتصف الغرفة، ولكن 
وجد نفسه جالساً على الكرسي الذي ف رأسه،أدار  اللحظة،تلك 

خوف رهيب.  -غادره للتو. فجأة، سيطر عليه رعب مجهول 
 -فكرة أدنى كيف؟ لم يكن لديه  -جل إلى جسده عاد على ع

.سحقه الرعب نتيجة لعمله الالإرادي  

أثارت مسألة هذا الهلع غير المبرر وسببه المحتمل جدالً في 
ثات طاولة الشاي المألوفة. أخيراً، تم االتفاق على الكتابة محاد

إلى أحد علماء الغيبيات حول هذا الموضوع: إجابته ستهم 
.ن يدرسون هذا الفرع المهم من العلوم الغيبيةأولئك الذي  

لماذا شعر بالرعب عندما كان تمكن من أن يفلت من جسده 
تقريباً، وهو كان حر مؤقتاً؟ هذا سؤال مهم. يمكن العثور على 

حل له في نواح كثيرة. سأذكر واحداً. إذا كان المكان أو 



196 

 

اص الشخص الذي أراد الوصول إليه هو من األمكنة أو األشخ
فعه في الرغبة في الذين ال يجب أن يقترب منهم، أو إذا كان دا

القيام بذلك لم يكن نقياً، فعندئذ فإن شعور الرعب يمكن أن 
يحدث نتيجة لذلك، مع تأثير صده. الدافع هو ذو أهمية قصوى 

ويجب فحصه واختباره مرات ال تُحصى. ال ينبغي أن يقتصر 
سيئ، أو  مى الباعثمعنى كلمة "الدافع" هنا على ما يس

أحاول دائماً تحليل كل من الدوافع يتعارض مع القاعدة الجيدة. 
الجيدة والسيئة بمثل هذه العناية، وحتى إذا بدا أن النور الذي 
أُلقي عليهما كارثة، فما زلت أواصل فحصهما بنزاهة. إذا كان 

لدى شخص ما دافع سيء، فستكون النتائج كارما خاصة به 
ً وليس خاصة اش .خاص آخرين ما لم يكن قد سببوها طوعا  

لة التي تهمنا، من الضروري أن تكون محمية بدافع في الحا
الشخصي أكثر من أي نية ثانية. إذا تركنا أجسادنا دون سبب 
فإننا نتركها تحت انطباعات تاموغونا (نوعية الظلمات) وفي 
الوقت الذي نحرر فيه أنفسنا، من المرجح أن نقع في زوبعة 

نا ال أقول يدة عن البهجة. الرعب يمكن أن يؤدي بعد ذلك. أبع
هذا هو الحال دائماً. لكن القوى العظمى ال يمكن وضعها  إن

.موضع التنفيذ دون عقاب  

يجب أن نكون قادرين على التمسك باحترام والسيطرة على 
الجيد هو الوحيد الذي يمكن أن  متساوية، والدافعمعارضة 

افية الالزمة لوضع القانون في صفنا. يضمن لنا القوة اإلض
ون أعلى دافع ممكن هو أساس تصرفاتنا، وإال فإننا يجب أن يك

سنواجه صعوبات ال يمكن التغلب عليها إال من خالل تطبيق 
القوة. تجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه حتى لو كان الدافع خاطئاً إذا 

ل، لما حاول رجلنا الوصول إلى مكان كان يوجد فيه دافع مماث
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 إذاغه لنفسه، أو يصكان حدث تجلي الرعب هذا. إذا أراد أن ي
أراد أخباري، أين، في نهاية المطاف، أراد أن يذهب، فربما 

كان بإمكاني أن أخبره عن سبب تملكه بهذا الشعور المرعب. 
  .لكنني ال أريد أن أعرف

ترك الجسد ليس بالضرورة شيئاً يثير الرعب. لدي صديق 
قت ليس ببعيد، من جسده المادي، على مسافة خرج، منذ و

ر بأدنى رعب. في حالته، كانت دون أن يشع ميل، 10,000
الرغبة في مقابلة صديق، لمشروع مشترك يهدف إلى تحسين 

هذا العصر المظلم. مرة ثانية، غادر جسده ورأى المناظر 
الطبيعية المحيطة بها الغابات والوديان: وقال انه لم يشعر بأي 

، ال في هذه الحالة وال في غيرها.رعب  

تياراً مغناطيسياً أو كهربائياً  ينشئ تشابه الدافع أو الباعث، 
يمكن أن يكون بمثابة دعم لخطوة ممكنة بعيداً عن الخطر 

يوجد أي تدخل ينتج عن تيار  بدون شريطة أن يكون ذلك
أقوى. إذا كان المرء متأكداً من دوافعه، وإذا كان نقياً، فإن 

.يقة الخروج من جسده ال يمكن أن تكون ضارةحق  

ق أهمية كبيرة على حقيقة أنه عاد الشخص الذي يسألنا يعل
إلى جسده "على عجل"، من تلقاء نفسه. هذا ال يثبت أنه لم 
يتم دفعها. عند حدوث صدمة، فإننا نسبب اضطراب التوازن 
لمحلول مشبع موجود في كوب، وهذا يعمل، من تلقاء نفسه 

تبلور سببتها حركته الخاصة، ولكن كان من الضروري  لحالة
بب يهيئها، في شكل طرق على الزجاج. لذلك أن يكون هناك س

إذا عاد رجلنا "على عجل" إلى جسده، فذلك ألنه تلقى دفعة 
.من شيء ال يستطيع وصفه أو فهمه  
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مثال سيوضح مخاطر التجربة. خذ حالة الشخص الذي يقرر 
أو يريد  به،ب إلى شخص معجب ترك جسمه لمجرد الذها

رؤيته. لنفترض اآلن أن هذا الشخص األخير محمي بدوافع 
نبيلة ونقاء عظيم، في حين أن األول له دوافع مختلطة في 

 حالة اليقظة. 

إلى مجرد  بمجرد خروجه من جسمه، يمكن أن تتحول نواياه
رغبة أو فضول لرؤية الثاني، والتي يمكن إضافتها إلى حد ما 

أو أقل شهوانية، على سبيل المثال الرغبة في رؤية امرأة  أكثر
بأذنها قليالً من كلمات حب  وإللقاء، تحظى بإعجاب كبير

.إنساني، مزيف أو حقيقي  

تتدخل الكينونات العنصرانية والحراس اآلخرون للشخص 
حماية هذه الروح وإطالق العنان للتأثيرات الثانية التي الثاني ل

وجود موضوع أو شيء محدد: في تلك  يختبرها كرعب بدون
عمل يمكن للفرد  اللحظة، ما لم يكن ساحر أسود خبير، فإنه

قمع نفسه، أي الرجوع إلى  إما ببساطةمن شيئين،  شيء
 جسده المادي، أو أن يتعرض للخوف الذي يمنعه من العثور
على هذا الجسم، أو من العودة لالندماج بجسده، هذا الجسد 

عنصرانية جيدة، أو سيئة، أو غير ينونة شغله كتيمكن أن 
مبالية. عندها سيقول أصدقاؤه إنه استيقظ فجأة محروماً من 

.العقل أو فاقداً للعقل  

وبالتالي، فإن الدافع هو النقطة األساسية للدراسة، لهذا السيد 
أو ألي باحث آخر. إذا كان متأكداً من دوافعه ويمكن أن يؤكد 
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أنهم ليسوا غير مبالين111 وال أنانيين وال متهورة، وال بسبب 
الفضول، وإذا كان لديه ثقة في وحدة الروح العليا، فإنه لن 

.يتعرض لخطر كبير .  

.يكفي إلى هذا الحدلكن هذا   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

111
أي اليوجد مصلحة شخصية بل هناك هدف سامي بالخروج من  

.الجسد  
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6666الرسالة   
 

إن الرسائل التي اقترحها صديقك هي، كما يمكنك أن تفترض 
توقع أن هي مكيدة من العدو: كما تم تحذيرك، كان يجب أن ت

يتجلى ذلك بطرق ووسائل غير متوقعة. لذلك، ال ينبغي أن 
غير في عود تكون هذه الرسائل مكتوبة. إنه التصدع الص

ألحداث في تاريخ البشرية، ا تدميره.الطرب الذي يتسبب في 
الصغيرة غير المتوقعة تغير مصير األمم. في هذا الصدد، تعتمد 

مايا. لقد رأوا أنه ال قوى الظالم على قدرتهم على إنشاء ال
يشكل الخطوط الرئيسية للعمل، وهذا هو  فيمايمكنك الوقوع 

السبب في أنهم يحاولون حظهم حيث يوجد نفوذك الحالي في 
منحرف السؤال البسيط جداً. بيئة مهمة، واختيارهم على نحو 

.اسمحوا لي أن أشرح  

 إذا قمت بنشر هذه الرسائل، فستصادق على كل ما قد يفكر
محصنون  صديقك المجهول ال أنت وال اآلن،في فعله.  يقكصد

 ضد األخطاء.

 سيكون من المفهوم، في نظر الجميع، التصريح بأنك وجهت
في جميع  واعيكل شيء، وأنك كنت صديقك المجهول في 

 األوقات.

أين سيقودكم هذا؟  صديقك المجهول، ،يعرفهل وهل تعرف،  
هذه الرسائل بالكامل؟  هل تدرك ماذا سيحدث إذا قبل اآلخرون

من من ويالت الخرافات؟ وماذا سيكون عملهم؟ هل هم في مأ
هل يتصورون بوضوح التنسيق بين الفكر النفسي والفكر 
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الدماغي؟ ال. لن تكون النتيجة مختلفة عما تؤمن به أنت 
  نتابع اآلن.أسوأ. دعنا ولكنها ستكون  المجهول، صديقكو

خرين (مثلك تماماً ومثل أن اآل -وإنساني  -من الصحيح 
في  سمحوا ألنفسهم ببعض االنتقادات الطفيفةقد ئك) أصدقا

لكنهم كانوا قليلي األهمية وكانوا مصحوبين  صديقك،موضوع 
وحتى لو كان  .بأفكار صادقة وحسنة النية (في عقول الناس)

كل هذا، بتأثير مايا112، فقد ينتهي بهم المطاف بأخذ مظهر 
.مرير وغير متناسب  

ى الظالم التي استحوذت على هؤالء النقاد، وضخمتهم وق
ر أولئك الذين وألبستهم ثياب هزلية، مشكلة من هيئة ومظه

صاغوهم، وأحييت األفكار بواسطة الكينونات العنصرانية 
لغرض وحيد هو جلب صديقك إلى تخيل أن كل هذا جاء من 
اآلخرين. حسناً! إذا كان هذا صحيحاً، فإن هؤالء اآلخرون 

ولكن هل  شياطين.(البشر الفقراء والضعفاء) لن يكونوا سوى 
لقوى المظلمة هنا إلى إثارة هذا هو الحال؟ ال بالتأكيد. تهدف ا

غضب صديقك وإثارتك، وذلك لفتح خرق ال يمكن تعويضه إلى 
األبد بسبب تأثير هذا السخط. في حالة الضعف الكبير لصديقك 

لهم، وكانوا يأملون في  المجهول. كانت المهمة سهلة بالنسبة
.أن يعمونك بالمسافة التي نشأت بينك وبينه  

أخبر صديقك أن تتذكر ما قيل لوقت طويل، وهو أن المعلم  
سيهتم بالنتائج. األمر ليس متروك لك لرعايته، وال للتسرع أو 

فرض األشياء. انتبه. إذا كان صديقك المجهول على استعداد 
مونه بأفكار حادة أو ناقدة، ولكن لالعتراف بأن اآلخرين ال يطع

                                                           

 الوهم. 112
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فإن النتائج سوف  يضعون كل شيء على حساب قوى الظالم،
يتحملها المعلم. بكونهم شيال وطالب، احرص على التزام 

الصمت فيما يتعلق بحياتك النفسية الداخلية، بدالً من عرضها 
في وضح النهار، ألنه، عند الحديث عن ذلك، يتم إعاقة الدرب 

دمك. يجب أن يسود الصمت في السماء لبعض الصحيح لتق
تبتهج بالحصول على صور جيدة الوقت، وإال فإن قوى الظالم 

بهذه السهولة، وسهلة التصميم حسب الرغبة، إلزعاجك. 
وسوف يحاولون مرة أُخرى، بنفس الطريقة أو بطريقة ثانية. 
كن محباً وصالحاً مع اآلخرين، منفصل وغير متعلق، ومنتبه 

نسحب من وقت آلخر إلى مركز السالم الواجبك، وتماماً 
ظ كل األشياء السيئة بعيداً عنك. واخلق تيارات جيدة واحف

تذكروا أنه من خالل األشياء الصغيرة يتم إنجاز العمل، ألنها 
.تمر دون أن يالحظها أحد، بينما تجذب الكبرى انتباه الجميع  

جندي الشجاع، عندما أفكر فيك، إنه دائماً تفكير بما يشبه ال
اء التي هي دون اتساق وليس مصنوعاً من الطين ومن األشي

مع  الكبير،بل قطعاً طويلة من الصلب وعصبة من الماس 
ومضات طويلة من النور، دون أي تجريح، ونابض كبير قوي 

 ممتد طول هذا الكائن.

هذا ما أنت عليه. وتضحك عيناك من وقت آلخر، حتى لو كان 
. في الداخل، كل شيء على ما يرام، كما لديك ألم في رأسك

إذا كنت ذلك الجندي، فهذا يعني  تعلم تماماً، أليس كذلك؟ لذلك
أنه سوف يتعافى حالما يكون لدى الجسم وقت للتعافي قليالً. 
الجسم يشبه القلب، ويستغرق بعض الوقت للتكيف مع حالة 

 جديدة. ولكن سوف تصل لذلك. العقل والقلب الراسخان يظالن
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بال حراك وهادئين حتى يصبح التيار الموحل رائق وشفاف. 
.لنوم، أنا أقول لك، أطلب منك النوماآلن، أخلد ل  

حاولت مساعدتك على النوم، وأريدك أن تنام، ألن النوم سوف 
يفيدك أكثر من أي شيء آخر. آمل أن أراكم جميعاً فضفاضين 

عن وبعيداً  -للنوم لفترة من الوقت  *،عندما يأتي **
النوم الذي تدعو إليه طبيعتك االضطرابات لتكون هادئاً. إنه 

المتعبة في مظهرها الخارجي، ألن النوم يعيد خيوط الحياة 
المتشابكة إلى الوراء ويجعلنا شباباً. لقد كنت مستيقظاً لفترة 

: يجب طويلة لدرجة أن قوة التوازن بين الحياة والجسم معطلة
حقيقة. يمكن للمرء أن ينزعج أن تعطى فرصة للتعافي. هذه 

يق، إن البرانا قوية جداً، لهذا السبب ينام األطفال ويتضا
.الصغار كثيراً. لمرة واحدة، كن طفالً   

حسنًا، أنا هنا قريب من المنزل، أو باألحرى، من المنزل 
العائلي، ألن الحجاج مثلك ومثلي، ليس لديّهم منزل وال 

متالك منزل يعد مصدر قلق يحتاجون إليه: بالنسبة لهم، فإن ا
ألرض. وربما األخ األصغر حكيم وصحي؟  ممل وأرض

بالتأكيد، سيكون دائماً حاضراً، كما كان دائماً، في هذه األغاني 
 والقصص الصغيرة المغمورة التي يتم سردها في الظل.

ي السهل حيث إنه أيًضا المحارب االنفرادي الذي يراه المرء ف 
وهو يركب حصاناً حيث يكون دمه  تتكشف المشاة الغبية،

كهرباء. إلى اللقاء113. أخبر *** بأنني قادر على الوقوف 
بمفردي: هذه هي أفضل طريقة للوقوف. وحيداً، لقد كنت دائماً 

وسوف أكون أيضاً. دع األمواج والرغوة تواصل تحركاتها. 
                                                           

 .au revoir بالنص هي باللغة الفرنسية 113
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ما هو  من أجل كل انركتحيال  النهر،النهر العجوز، ومجرى 
ً موجود على ا وداعاً وحظاً  اآلن،؟ حسناً! لسطح. أليس صحيحا

  سعيداً، أمل أن تساعدك الديفا114، وكذلك الكارما.

 صداقتي للجميع، كالعادة

 

.لك التحية، كما هو الحال دائماً وإلى األبد  

 

.157صفحة  – 1887آب  –مجلة الدرب   
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7777الرسالة   
 

أن أسمع عن  كنت سعيداً حقاً بتلقي رسالتك، لكن من المحزن
حد ما، أن هذا الملل  صعوباتك. يحدث، بطريقة غريبة إلى

المماثل لموضوع عن صديق عزيز جداً هو مصدر قلق كبير 
بالنسبة لي في هذه اللحظة، وأود أن أسألك عن تفضيل أن 

الذي تخبرني ما هو نوع اللجوء الذي تتحدث عنه. الوحيد 
فيه البشر غير  يمكن الوصول إليه هنا هو سجن حقيقي يكون

يمكن أن يكون سوى االكتئاب. نشطين وحيث أعتقد أن الجو ال 
هل تعتقد أنه اللجوء الذي تتحدث عنه، فإن رجالً نشط التفكير 

سيكون لديه إمكانية  الحالية،يريد فقط أن يتخلص من آالمه 
 الحصول على اهتمام؟

 ً أنه توجب عليك أن تخبرني بمثل هذه األشياء  يؤسفني حقا
على دعوتك  *،لكني سأبقيها سرية، وشكرا لك، وكذلك **و

الجديدة. من األفضل عدم البحث عن أسرار معينة في الحياة 
ولكن من المؤكد أن الثقة المطلقة في الروح الداخلية، وكذلك 

يدينا في القانون الذي يجعل اليد التي تضربنا هي في الواقع أ
سرار. يخفف ضغط بعض األحداث التي تبدو أنها أ  

أجد أعظم عزاء في هذه األفكار، ولذا أرى أن كل لحظة 
تخصني وأنها عندما تمضي، فإنها تنتمي إلى الماضي وقد 

ذابت في كلية كياني. لهذا السبب أمل أن أصبح يوماً ما، بهذه 
أطلب السر. الطريقة، المالك الواعي لمجموع كينونتي. أنا ال 

أن  نفسي الخارجية، بحيثيجب أن تكون المعركة الكبيرة لفتح 
كياني األعلى يمكن أن يشع من خالله، ألني أعلم أن هللا يقيم 
في قلبي، بصبر، وأن اشعاعاته النقية هي ببساطة محجوبة 
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عن نظري بسبب الشواغل واألوهام الشخصية الكثيرة التي 
الحالة، األمر متروك لي أن أتغذى بها من الخارج. في هذه 

ها (كما أفهمه) أفضل مسار عمل لجهودي أعتبر الجمعية وعمل
اآلخرين. ولكن بعد ذلك، فيما يتعلق بي، فإن أساليبها لمساعدة 

ستكون فقط تلك التي سأنفذها، ولهذا السبب، ال يمكنني ادخال 
.أساليب أي شخص آخر  

.اخالصي لكم صدقوا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

 

8888الرسالة   
 

 

والتي ال  فيما يتعلق بي، فإن المسألة الوحيدة هي صحتي،
يدة. إذا سارت األمور تزال غير مستعادة عافيتها وال هي ج

على ما يرام في هذا الجانب، فلن يكون لدي شيء. ماذا يهمني 
من كل هذا االضطراب؟ سوف تتوقف حتماً في يوم من األيام. 

كان ذلك أبكر كان أفضل، وبعد البعض سوف يكون ميتاً. كلما 
نية. أنا أعتبر كل هذا متعة ذلك سيكون لدينا انشغاالت ثا

أمزح. التنوع هو الكلمة، وبدونها بالتأكيد! أنا ال  -ومتنوعات 
كيف ستكون الحياة؟ في حين أن كل هذه الحمير تنهق، فإننا 

نتعلم مالحظات جديدة عن النطاق الذي لم نعرفه من قبل. لقد 
 ت الكثير من الرسائل، لكنني أشعر أنني بحالة جيدة للغاية:تلقي

 أنتمربما تكون هشة، لكن ليست محطمة. أحب أن أكون معكم 
االثنين وقضاء وقتاً ممتعاً، بال دموع وبدون أسف، لكن يجب 

 أن نظل منفصلين، ونلتقي من وقت آلخر.

مسكين ***! ال تحكم عليه بقسوة. كان عليه أن يصمت، كما  
تعلم. اعمال صغيرة، ولكن أكثر أهمية له مما كان يشتبه. 

كه وشأنه وال تسخر. لديه مشكلة كافية مع نفسه دون أن اتر
.يضيف اآلخرون المزيد عن طريق مضايقته  

إلى "المعاناة" تذكرني بمجموعة من األفكار  -س  -إن اشارة 
تي كانت لدي. لقد درست نفسي للعثور على "النتائج ال

المفيدة" لكل هذا الصخب، ومعرفة ما إذا كنت "أعاني" كما 
ناً! ال أستطيع أن أقول. في أعماق الهاوية، ربما أنا ينبغي. حس
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موجود هناك، لكنني أجد نفسي سعيداً وفرحاً، وكل ما تريده إال 
يمكنك قول ذلك؟  كئيب أو حزين. لذلك، هل أنا أعاني؟ هل

أن أعرف؟ هل  بشكل إيجابي، أنا ال أعرف، لكن هل يجب عليّ 
وني غارقاً في أنا إنسان ضائع بحجة أنني ال أعاني، أو بك
لدي أي إدراك؟  معاناة حقيقية، وأنا غير شاعر بذلك، وليس

لكن، من ناحية ثانية، ال أشعر بالغضب أو االستياء. حقاً، هذا 
كثير من األحيان، ال أنام في الليل، ثم يجعلني في حيرة. في 

أستفيد من الساعات التي تمر (كما في هذه اللحظة)، عندما 
 ً ، لتصفح ومراجعة إلى كل شيء، ولكن يكون كل شيء هادئًا

بكل طريقة.  -في ختام األمر، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية   

ي بطبيعة الحال، كإنسان، ارتكبت الخطايا واآلثام، لكنني أعن
أنه إذا قمت بإعداد الحساب الختامي، فلن أجد شيئاً لكي أعذب 

ذ نفسي به، ال شيء أود أن أسارع لتصحيحه، من خالل اتخا
شاهد، العالم المضحك والمثير لالشمئزاز باعتباره أحد 

.المؤتمنين على األسرار  

بالنسبة لي، حسناً! ماذا؟ ال شيء. أنا ال أعرف وأظل غير 
وأهنئ نفسي على أن العمل يسير بهذه مباٍل. أنا سعيد 

الطريقة. رغباتي ليست من هنا، ويبدو لي كل هذا الضجيج 
من أذني. أنا أعمل كمضخة محرك في بعيداً، مثل مسافة أميال 

محاولة لفرض نظامي الغذائي. لكنها ليست لي. يجب أن أكون 
سيقول القانون "التتمة! " لكن ما  وحدي، كما نحن جميعاً، ثم

ال يهمني، وأنا ال أريد أن أعرفه  -التتمة  -ون عليه هذ ستك
ألنه عندما سيتم إعطاء األمر:" التالي، التتمة! " سوف أرى 
ما سوف تطلب القيام به. في الوقت الحالي، فإن أفضل عمل 
وهو األهم بالنسبة لنا، نحن األطفال المساكين، هو على هذا 
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لم، الذي ارادته لمستوى األرضي، بمساعدة كبيرة من المعا
األبسط والوحيدة ستحافظ على المنظمة بأكملها، ويعمل كدعم 
ودرع. نحن لسنا كبار بما يكفي للتعامل مع آكاشا115، ولكن 

.يمكننا مساعدتهم، وهذا كل ما أريد القيام به  

 

لقد استخدمت األحداث الحالية كدرس لي ألنه يمكن استخدامها 
كاختبارات الختبار لي من وجهة نظر الغرور والطموح، وأنا 

أدرك أنه، بأي طريقة أنظر لها، فهي دائماَ النتيجة نفسها التي 
ية أثناء العمل في هذه. قد أحاول تحدث. أنا أبحث عن أشياء ثان

لق رغبة في تغيير حالة تطوير طموح في السلطة، أو لخ
لم ينجح. لذا، كما ولكن ذلك وهمية (غير موجودة في الواقع)، 

.ترى يا عزيزي الرفيق، أنا بخير  

دعنا نذهب إلى األسئلة التي تسألني إياها. عندما يبدأ المرء 
و كان المرء يبحث في قفاز: وكم برؤية الذات، يبدو األمر كما ل

لك؟ يُظهر الغالف المادي سيكون عدد التقمصات لن يكون كذ
.أمام عين الروح، دوامات من الدخان ومن غيوم الوهم  

المخ هو فقط بؤرة من خاللها تتركز القوى واألفكار التي 
تخترق باستمرار من خالل الضفيرة الشمسية للقلب. نتيجة 

ن هذه األفكار، وحيث تضيع ماليين لذلك، تضيع الكثير م
روك لنا لدراستها ومراقبتها عندما البذور في الطبيعة. األمر مت

لنا؟ أو نبكي عليهم؟  -تكون هناك. ولكن هل يمكن أن نسميهم 
                                                           

إن آكاشا، العنصر الخامس، أو "األيثير" للهندوسية، يشير في  115
الواقع إلى جوهر ديناميكي يخترق الكون ويدعمه، على جميع مستويات 

.الحياة  
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فلنكن واسعين مثل الطبيعة العظيمة فيما يتعلق بهم ولندع كل 
مسحة من ب اصباغها فكرة تذهب إلى مكانها الخاص، دون

انتماؤنا.فقتنا أو ننا أو موالو  

الحركة الحلزونية المعنية هي الحركة المزدوجة للنور النجمي 
دث انبساط وانقباض القلب وهي دوامة موجودة في اآلخر. يح

بسبب هذه الحركة المزدوجة ألكاشا. لكن ال تحاول افتراض 
فهم هذه الحركة مبكراً، ألن القلب الذي ينبض كثيراً يمكنه أن 

.الحياةيدمر   

ذير الوحوش البرية من المعارضة بشكل غير واعي، يتم تح
.اإلنسانية العامة التي يرون أنها تتركز في كل كائن إنساني  

العودة إلى الرب األزلي، والغطس لألعماق  األسهل،من 
تدريجياً بدالً من الغوص السطحي. يجب أن يتمتع الغواص 

لصدمة التي أحدثها بالضرورة بالقدرة على تعليق أنفاسه من ا
ا أنه أثناء الغطس لألعماق، فسيكون له هناك الغطس، بينم

.وقت ألخذ أنفاسه وحبسها  

ال يوجد شيء جديد. أخطط للتعلم قريباً أن صحتك تعافت تماماً. 
محموالً بالموجة، سوف تصل في الوقت المناسب مع المد 

لطبع. ولك أيضاً، با *،والجزر. مع أطيب التحيات إلى *** و **
م جميعاً الدعم بشكل جيد.أتمنى لك  

يا قلب الماس،  سالم،أعتقد أنني أعطيتك كل شيء اآلن.  
 -والكامل النبل والشجاعة! أمل أن نلتقي عندما تتفرق الغبار 

وسنجتمع إلى األبد في المانفانتارات الطويلة116، الطويلة التي 
                                                           

 إشارة إلى الدورات الكبيرة من تجليات األكوان. 116
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وليس ع طريق السالم تنتظرنا جميعاً. السالم! السالم! اتب
.ه هي الكلماتالحرب: هذ  

 

 تحياتي كالعادة وإلى األبد.
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9999الرسالة   
 

ال أعرف ماذا أكتب ألنني كنت مشغوالً للغاية مع الناس! أنا 
قلق بشأن محاضراتي التي لم يتم إعدادها بعد. ال يمكنني 

اإلجابة بشكل طبيعي على العديد من النقاط الخاصة بك، ألنني 
ميل إلى االنسحاب داخلياً، ولهذا السبب لن أرد. في أشعر بال

جيداً عدم التحدث أو الكتابة.  الحقيقة، كثيراً ما أفكر كم سيكون
أنا لست خبيراً في هذه العبارات الجميلة التي يحبها الناس. 

بالطبع، هذا ال يغير مشاعري الحقيقية، لكن الدجاج بدون مخ 
ن ديهم أفكار سخيفة. أريد أعليه، وغالباً ما يكون ل مما ههم 

 كل هؤالء األطفال وهذه األعمال -من خالل مسامحتهم  -أنسى 
الطفولية. دعونا نفعل ذلك ونحاول قدر اإلمكان أن نكون إخوة 
حقيقيين، وبالتالي لنقترب أكثر من الحقيقة. وبالعمل، سنهزم 

.بالمثابرة بصمت في العمل -عدو المعلم  

ا أفضل الً أم آجالً منه، كل هذما زلت آمل أن تتخلص عاج
ل. لديك وأقوى. أعلم أنها ستكون كذلك وال أراك ميتاً على األق

أمل أقل لنفسك من اآلخرين. ولكن لديك اإلرادة والشعلة 
النارية للقتال حتى النفس األخير وحتى آخر لحظة. أتمنى فقط 

ك نأل إليكم،أن أراكم جميعاً، ألريحكم أكثر قليالً: أي أن أتحدث 
.إلى الكثير من التشجيع ونال تحتاج  

اب الفظيع قد كثيرا ما أتلقى اتصاالت منه اآلن. هذا االضطر
يجب أن نتجنب الكثير من العجلة وأنني يجب  إنناأنارني. يقول 

أال أترك الدفق يأخذني بعيداً. يطلب مني أن أخبرك أن لديك 
ريقة سرعة طبيعية يجب أن تُسترشد منك بنفسك، وأن أفضل ط

هي أن تأخذ وقتك بعد رسالة، وقضاء ليلة حول مشروع. يقول 
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ن أيضاً... (وهذا ال أدركه، لكن يجب أن يكون على صواب) أ
لديك رغبة خفية في أن تكون أول من يعمل أو يقترح خطة 

جيدة، أو إجراًء جيد. ال تنجر بسرعة لهذا، لكن كن أبطأ في 
ن، خاصة وأننا يمكن هذا الصدد. هذه نصيحة جيدة، على ما أظ

.أن نأخذ مشروعاً من وقت آلخر في فكر اآلخرين  

من أن أرى أن العشائر قد تجمعت معاً. استمر هكذا، وتأكد 
الروح التحزبية متدنية قدر اإلمكان، وأن الدافع الرئيسي هو 

.الوالء الجيد والعمل الجاد. وال تنبذ أحداً من قلبك  

آلن. إنه ضروري للغاية. يجب أن أطلب منك أن تسير بهدوء ا
ة إلى ***؟ لقد ارسلتها، لقد أرسلت أكثر من واحدة. كلمة مود

 ً  بطريقة ثانية. ماذا يمكن ليس فقط بطريقة مرئية، ولكن أيضا
أن أقول؟ ال اعرف شيء. فيما أرسلته أنا، وضعت فيه كل 

 قلبي. أليس *** حاضراً دائماً لي ومعي؟

ما تشارك ألياف قلبي بها؟ كيف يمكنني استخدام الكلمات عند
سيكون الهدف من فلسفتي في حالة أن رحيل *** قد بدا  وماذا

ات البسيطة؟ ال أستطيع فعل قريب جداً، أن اسمح لنفسي بالكلم
ذلك. إذا حاولت، فإن الكلمات هراء وأكاذيب وذرائع كاذبة، 

حتى لو نجح  الظروف،ألنني غير قادر على مثل هذا النثر من 
الحقيقية ال تكمن في كلمات  يها بطريقة ما. حياتنااآلخرين ف

قلب متحمس.  عماقاالحب أو الكراهية أو البرودة، بل في 
*** كان وما زال. هل يمكن أن أقول أكثر  األعماق،وفي هذه 

قد قيل بشكل سيء.من ذلك؟ ال، مستحيل. وحتى هذا   

صحيح أن تأثير فلسفتي كل يوم يصبح أكثر وضوحاً بالنسبة 
 ، كما هو وسيظل األمر كذلك بالنسبة لك، وكذلك بالنسبة لنالي
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ل ما أسمع من اآلخرين. جميعاً. أرى ذلك بنفسي، ناهيك عن ك
للحياة! ايويا له من عالم   

فإننا نولد بمفردنا وسيتعين علينا أن نموت وحدنا  ذلك،ومع  
باستثناء أنه في الفضاء األبدي، كل البشر وحدة وأن الحقيقة 

.دة ال تموت أبداً الواح  

إذا كان الطموح يمكن أن يرتفع أعلى وأعلى بطريقة منحرفة 
ألن األسس ستكون ضعيفة. في نهاية  فسوف يدمر كل شيء،

األمر، سيفوز المعلم. أيضاً نحن نتنفس بعمق ونتمسك 
بموقفنا، كما نحن. وال تتسرع في شيء. الخلود هنا، في كل 

قلبي نحوكم جميعاً. أنت  وقت. ال أستطيع أن أقول لكم يذهب
تعرف ذلك بالفعل، ولكن كلمة واحدة تكفي: ثق! هذا ما قالته 

تكن لديها المعرفة؟ من هو أكبر من "السيدة  بالفاتسكي. ألم
العجوز117" والشجاعة؟ آه! لو كانت هنا، يا لها من مذبحة! 

ما زلت أتساءل كيف ترى هي، أو هو، أو " ذاك118" 
.، من كل نضاالتناالموضوع. مبتسماً، أفترض  

، في العاصفة أو الشمس، في الحرارة أو البرد من جديد أقول
بعيد، وسط األصدقاء أو األعداء، دائماً ما يكون هو  قريب أو

.نفسه في العمل الفريد الوحيد  

                                                           

السيدة العجوز، عبارة مألوفة تشير لبالفاتسكي، واستعملها الحكماء  117
 أيضاً.

 [الضمير المحايد الذي تم استخدامه هنا (ذاك) بعد - هي - أو- هي، 118
هو إشارة إلى اإليغو، ال المؤنث، وال المذكر، الذي حرك أو شغل 

.]الشخصية األرضية للسيدة بالفاتسكي  
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10101010الرسالة   
 

Companero   رفيقي العزيز  

كل ما أستطيع أن  استلمت رسالتك الطويلة مع مغزاها. لقد
وتحديد رائع. إذاً دعني أعيد  بهاء مدهش،ذات هو أنها أقوله 

ألثبت لك بالضرورة بأنك لن تبقى جامداً [....] هذا المغزى لك 
 بدون حركة.

إنه لمن الجيد أن يكون المرء بين السريعين، كما تقول إنني 
في هذا الوضع، ولكن ما الفائدة من ذلك طالما أنني ال أفهم 

 المغزى كما استلمته أنت؟

شكراً. إنها ضربة من نافخ البوق يعطي صدى من الماضي. 
آخر، علمتك نفس الشيء وأنت تعيده لي اآلن.ربما، في عصر   

 كالي يوغاعندما كنت أقول لك في رسالتي أنه خالل عصر 
يمكننا عمل أكثر مما نستطيع في عصر آخر في نفس الزمن 

ه.وكنت أعبر عن كل ما تقوله، ولكن لم تكن لي معرفة ب  

اآلن، نورك المضيء يقع على هذه الحقائق وأراها جيداً. ولكن 
أصبحت لي مألوفاً للغاية بحيث أنني  دتخشى شيء. لقال 

سمحت لنفسي أحياناً بأن أكشف لك بعض األشياء التي أشعر 
من وقت آلخر. بها  

ولكن أقسم لك بأنني لن أتركها تنبثق أمامي بهذا الشكل. 
النداء أن مكانك هو هنا " حيث الئحة بالحقيقة لقد أثبت أنت 

 الطويلة، تجدك حاضراً".
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بدأ اآلن برؤية أشياء أكثر فأكثر؟ أال تشعر بأشياء تعرفها ألم ت
 بالرغم من أنه لم يكلمك أحد عنها؟

صديقي – اوربان119 – أطلعني على رسالة من *** وفيها 
 أي نال يعاييشعر هذا األخير بالكآبة ونتيجة أسباب متعددة، 

ر.نو  

هذا ليس إال ورطة وهن في العزيمة، قلت له. نحن نعلم أن 
النور ينتظر أمامنا، وخبرة اآلخرين تدل على أن الوقت األكثر 

 ً توضع أن النفوس القوية  حلكة يأتي قبل الفجر. وقلت له أيضا
بالتالي، بشكل حتمي بالتجربة ألنهم تسرع لألمام على الدرب 

 المؤدي للنور.

هناك موضوع الثعابين لندية (كالفاال) لملحمية الفنفي القصيدة ا
القبيحة واألنياب البراقة الحارسة لبعض األماكن. وهكذا هو 

 األمر هنا.

 ولكن، بالرغم من صحة ذلك، يجب علَي أن أقول له أنه ينبغي
 عليه، بقدر اإلمكان، أن يحاول تحسين الظروف. 

د أشخاص كما تعلم، هذا المراسل يسكن في هذا الوقت عن
إنهم محاطين بكينونات  يبشرون اعتقاد معاكس إلعتقاده
زرع عدم الثقة والشكوك في عنصرانية تريد، إن استطاعت، 

أن  موضوع الكائنات التي يبجلها، أو، إذا فشلت، فإنها تحاول
 تسبب آالم فيزيقية، أو، زيادة سوء اآلالم الموجودة.

].[...لمات بداخله في حالته، لقد نجحوا جزئياً في إلقاء الظ  

                                                           

119
 أوزيبيو اوربان هو أحد ال 
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بالنسبة *** فإنه بالرغم من عدم تواجده بالدقة بنفس أما 
وقت تنقصه القوة) بناس  (فيالوضع، فهو أيضاً محاط 

اعتقاداتهم. –داخلياً  –ينشرون   

نونات العنصرانية هي هنا لتتجادل مع *** مسببة أيضاً، الكي
 تثبيط الهمة، ومسببة تدني قواه، وهكذا.

شياء هذه، يجب تحسينها، من وقت أن حالة األقلت ل *** 
آلخر، ألنني أعلم أن سيتحسن في الحال إذا كان يستطيع 

أيضاً كتبت له أن يعمل هذا التغيير  الذهاب إلى مكان أفضل.
يستطيع ذلك.حالما   

على التهجمات. اجلبوا الناس  دمن األهمية القصوى بأن ال ير
جمات.للتفاني في العمل وأن يتجاهلوا الته  

الطاقات المعاكسة تنتهز كل الفرص لكي تثير البعض مننا، أو 
كلنا، لكي تحرضنا ونحن محتدون على الرد والتسبب بجنون 

 أكثر.

ونفح  لق عمل جديدتثبتوا فقط بتحسين العمل القديم، وخ
. بالتأكيد، أن التأثيرات الجيدة الموجهة تاالنشغاالالطاقة في 

  فية ستُفنى.لكل أعضاء الجمعية الثيوصو

أرح *** وقل له، بحسب طريقتك، كيف يمكن التمييز بين الفكر 
قل له كيف يمكن اكتشاف إرادته الروحية وأن  والعقل الروحي.

العقلي الذي يتخذه.ينسى قليالً الموقف   

ال تُلمح له ألمثلة معينة لفشله، ولكن قدم له تفاصيل عن 
  خبرتك الباطنية الخاصة. هذه ستفيده.
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يه لألوبانيشاد "اإلدامة" تعني هنا، ليس أن الذات تنوبال
موجودة بفضل الغذاء، بل بمثابة تجلي، كسبب دائم بأن يصبح 

 الجسد متجلي.

بواسطة الغذاء الُمستخدم. الترجمة في هذه الحالة الذات تدوم 
، كما قراءتهاهي بعكس ما كان ينبغي أن تكون. كان يجب 

كثيراً وتجعل الجسد  من القلببالقرب  اعتقد " الذات موجودة
الذي يأخذه ليدوم". ءيدوم بفضل الغذا  

وهكذا، إنه يَُلمح بشكل متتابع إلى العقيدة التي تقول إنه إذا لم 
يعني  لن يكون موجود. نعم هذا الجسد نتكن الذات هنا، فإ

أيضاً أن الذات تأخذ أنفاسها الحيوية من الغذاء التي تعمل 
 الحياة على هضمها. 

العنصر  إذا لم نتناول الغذاء، فإن نه الحظ ما تعرفه سابقاً.أل
الُمستخدم من قبل الثالوث سيموت والذات سيتم  المادي

  تنتظره وتأمل به. فيماخداعها 

لذلك ينبغي عليه أن يأخذ جسد آخر لتبدأ من جديد خبرتها. ألنه 
أال يُسمح لكل واحد منا بالعمل على خلق، في هذا العنصر 

ي، عادة يحدث بفضلها أننا نستطيع، ككائنات متجسدة الماد
ات؟الوصول لمعرفة الذ  

، فإننا لن نحيا كبقية البشر: ولكن بكل عندما نصل لهذه النتيجة
طالما أنها تتجل، فإنه ينبغي على  –وحتى وقتها  -األحوال 

لو  التغذية، حتىالذات أن تدوم، إن صح التعبير، من خالل 
تتناسب مع الحالة الجديدة. مختلفةكانت هذه من نوعية   

أنفسهم يدومون بواسطة التغذية.  الديفاحتى   
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 تعرفون هذا: 

" إنهم يدخلون في األلوان الصوت أو الطعم اللذيذ، وخالل 
في هذا اللون... إلى أخره  األضاحي والتقدمات، يرتفعون

يعيشون". وبواسطتها  

لتقط األفكار عزيزي *** كن حذراً من الكلمات، إنها فخاخ. ا
عند حدود  فال تتوق كوأنا أفهم من خالل سياق النص أن

 التأويالت العادية.

رأسي، ولكن شجاعتي الغبار عليها  قعندي أشغال إلى ما فو
وأشعر بالمساعدة التي تأتيني من المصدر الجيد. فلنذهب 
لألمام، من مكان آلخر، من عاٍم آلخر، فنحن كل واحد هو 

 خاصية الذات.

 

ة وللمستقبل.عادكال  
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11111111الرسالة   
 

*** رسالة إلى  

 

لم يشرحها رغم أنها  ديوجد جملة في رسالتك بأن ج. نييمان
تحتاج للشرح، ألنها عندكم هي إطالة لفكرة خاطئة. أنت تقول: 

"هل أستطيع، بتعاليم عقلية، أن اساعد هذه الكينونات 
".العنصرانية الجاهلة؟ لقد حاولت ولكن بدون فائدة  

ة أو اضطراب عقلي في كل الحاالت حيث يتم تحريض صعوب
فعل ذلك. فهي  عفأنت ال تستطيمن قبل الكينونات العنصرانية، 

أنت وبشكل قليل مثلك.  فما تعرتعرف بقدر   

، هي تعرف أكثر منك. أال تعرف إنها عاكسة؟ في معظم األحيان
إنها ال تفعل سوى أن تعيد لك الصورة التي خلقها عقلك 

ُخلقت في وقت، الجنس الخاص، أو من طبقة معينة عقلية 
البشري واألمة اللتان تنتمي أنت لهما. عملهم هو تلقائي وغير 

بما تدعوه " تعاليم عقلية"  نمتغير وغير واعي. إنهم ال يهتمو
 إنها ال تسمعك.

هل تعرف كيف تسمع وأي لهجة تفهم هذه الكينونات؟ إنها 
تدية ال التفكير اإلنساني العادي، مرليست اللهجة اإلنسانية، و

 لهجة عقلية. كل هذا هو حرف ميت بالنسبة لهم.
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ال يمكن االتصال بها إال من خالل ترابط األلوان واألصوات120. 
ولكن في حين أنك تتوجه لهم، فإن هذه األفكار تأخذ حياتها من 

 هذه الكينونات العنصرانية التي تتسارع وتتعلق بها.

دث معها، ألنه إذا تسببت في كثيراً أن تتح إذاً، ال تحاول
معرفتهم بوجودك، فإن يمكنهم أن يلبوا منك حظوة أو امتياز 
أو الوصول بنهاية األمر بالتعلق بك، ألنه، لكي يتمكنوا من 

ولوحة  – يعرفوكافهامك بما يقولون، فإنه ينبغي عليهم أن 
 فوتوغرافية تصويرية ال تُنسى.

ز أمامها. فإن زمن برعب أو اشمئزاها وال تتراجع ال تخشا
التجربة يجب أن يكتمل. لقد توجب على أيوب انتظار وقته 

هذا الوقت، لم يستطيع فعل  قبللغاية اختفاء كل بؤسه وآالمه. 
 شيء.

 

ليس علينا أن نبقى في عطالة أو أن نندب أنفسنا، ينبغي علينا 
نجمع، حسب اللهجة أن نتحمل هذه التجارب، بطريقة أن 

، رأس مال نأخذ منه عند تنتهي التجارب بالكامل.لغربيةا  

نييماند قد شرح كل النقاط الثانية. اقرؤوا رسالتينا االثنتان 
 المجموعتان مع بعض.

لختام هذه الرسالة، تعلم هذا القانون المكتوب على جدران 
 معبد التعلم:

                                                           

انظر كتاب العقيدة السرية – الجزر األول، من الصفحة 514 وإلى  120
 النهاية.
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حياتك  -بالفكر  -" بعد استالمك، اعطي بالكامل. ما أن تكرس 
والذي فيه تنجذب، بنفس الوقت  -جرى الطاقة العظيم لم

 –والذي يسبب نبضات قلبنا  –النفوس والكينونات العنصرانية 
ابحث إذاً ذاك التفاني أبداً استعادتها.  فأنت لن تستطيع

. ألنه، في القانون، قد ُكتَِب أنه العقلي الذي يدفع للعطاء
كل شيء.ء تحت طائلة فقدان يتوجب علينا إعطاء كل شي  

كما أنك تحتاج للمساعدة العقلية، وهكذا األمر بالنسبة  
لآلخرين الذين يتجولون بغير هدى في الظلمات بحثاً عن 

 النور".
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12121212الرسالة   
 

وصلتني برقيتك اليوم. "*** متدني جداً".. إنها ضربة لي. 
بالكاد أستطيع أن أتخيل أن هذه هي النهاية. ال أستطيع أن 

ق ذلك، هناك الكثير من النار. لقد أرسلت لك برقية ألسألك أصد
إذا كان ينبغي علي إبالغ ***. ولكي أقول لك أيضاً أن تقرأ 

هذا النص، يا عزيزي، يحل لفصل الثاني من البهاغافاد غيتا. ا
دون تدمير المعاناة الفورية. الى  لي،كل هذه المشاكل بالنسبة 

.وحكيمة جانب ذلك، انها الكارما، عادلة  

العيوب، هناك منها فينا جميعاً. وإذا كان هذا هو "المغادرة"، 
فهذا يعني أن كمية من الكارما المعطلة قد استنفدت مرة واحدة 

*** حراً للقيام بمهمة أكبر، في أماكن أفضل. وإلى األبد، تاركة 
أود أن أكون هناك معك. أخبره كم أحبه، وأؤكد له، في عصر 

أنه ال يوجد صدق مثله يظل بعيداً عن العمل كالي يوغا هذا، 
الذي يجب القيام به. الكلمات عديمة الفائدة. لقد أرسلت األفكار 

، سواء كنا في الجسم أو خارجه. وهذه مفيدة  

المساعدة التي  مساء، كلي اآلونة األخيرة، أرسلت في كل ف
*** بل أيضاً  فقط لأمكنني، واستمرت كذلك خالل اليوم، ليس 

ا أعلم ذلك، ولكن ال أستطيع هزيمة لقد وصلت لك، وأن لك.
.الكارما إذا كانت قوية للغاية  

أخبر *** أنه يجب أال يشعر بأي ندم على العمل، حتى لو كان 
يحدث. إن ما تم تحقيقه بالفعل هناك سيستمر، ويدخل األسوأ س
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في مرحلة اإلنجاز وينجز عمله لعدة سنوات ثانية. هذا هو 
ه ال يوجد شيء لألسف بهذا المعنى.السبب في أن  

ال أستطيع الكتابة مباشرة إلى *** ولكن إذا كان قادراً على  
ضع في بدايتها  -أو ربما عند وصول هذه الكلمة  -سماع ذلك 

.كما لو كانت مقصودة له وليس لك  

في وجود برقيتك الخاصة، هذا كل ما يمكنني  *،عزيزي **
.أحتاج إلى قول المزيد الكتابة. أنت تعرف مشاعري وال  

 

 

 تحياتي كالعادة.
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13الرسالة   

 

 

لقد أحسنت بإرسالك لي هذه الرسالة. بالطبع، يؤسفني تلقي 
هذه األخبار منك، لكنني سعيد ألنك كتبت. دعني أخبرك بشيء 

هل تصدقني؟ من غير المؤكد أنك في حالة سيئة كما تظن  -
يمكنك، من توضح ذلك. أال والرسالة التي ترسلها لي دون شك 

وجهة نظر بسيطة للحكمة اإلنسانية، رؤية األشياء بهذه 
توضح هذا: عقل وطبيعة رديئة تؤخذ  الطريقة؟ ألن، رسالتكم

في زوبعة، ليس بالمعنى العادي للكلمة، ولكن ألخذ صورة كما 
تبدو ميتة ظاهرياً ولكنهم  ضيقة،لو كانوا يدورون داخل دائرة 

ل حركتهم الخاصة.الحياة من خال صمدوا على قيد  

وفوق ذلك، فإن الروح اإلنسانية، ليست في عجلة من أمرها  
 على اإلطالق، ولكن في انتظار ساعة قادمة. 

  .وأنا أقول لك، وأنا أعلم أنها سوف ترن

إذاً، فيما يتعلق بوعيك الشخصي، فقدتم كل رغبة في التقدم 
ك؟ أال مكن أن يفعل ذلوالخدمة والحياة الداخلية، فما الذي ي

تظن أنه كان يتعين على اآلخرين المرور بنفس األشياء 
أن يعجبوا بكراهية حقيقية ربما لكل ما يتعلق  ذلك،واألسوأ من 

بالثيوصوفيا؟ أال تعلم أن يجب على المرء أن يمتلك طبيعة ذات 
قدرة معينة للغوص لألسفل، وأن مجرد حقيقة أن يكون لديه 

نخفض للغاية يمكن أن يعني اب إلى مستوى مالقدرة على الذه
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أن هذا الشخص نفسه يمكنه في الوقت المناسب االرتفاع إلى 
األعلى نسبيا؟ ليس هذا هو المسار األفضل الذي يجب اتباعه 

لكنه طريق يجب على الكثيرين المرور به. األعلى هو الذي 
يحدث دون أي تباين كبير، لكن القليل من الكائنات قوي بما 

حفاظ على نفس التوتر المستمر. فقط الوقت فيه الكفاية لل
والعديد من أعمار من الخدمة يمكن أن يمنحهم هذه القوة. 

ولكن في هذه األثناء، هناك هذا الطريق اآلخر للذهاب. اذهب 
.من خالل ذلك بشجاعة  

لقد أصابتك الحمى ... وفي أي من هذه العوالم السفلية تعتقد 
عرفتها، والنظر في السماء المقابلة. انها أنك موجود؟ حاول م

ة ابهاجك بشكل مصطنع، قريبة جداً. أنا ال أقول ذلك لمحاول
األمر الذي سيكون عديم الجدوى وقصير زمنياً، حتى لو كان 

الحقائق، وأعتقد أن هناك  بإمكاني القيام بذلك. أنا أتحدث عن
ً بمكان ما بطبيعتك، تعلم تما .أفعله  ماما  

ل؟ [...] في رأيي، يجب أن تعطي لنفسك عمداً العمما  اآلن،
سنة تجريبية. اكتب لي في نهاية هذا العام (وفي الوقت نفسه 
كلما شعرت بالرغبة، والتي لن تكون شائعة جداً) أخبرني ما 

في ذلك  رواالستمراالتمسك  شعورك: إذا كنت ال ترغب في
د سوف أساعدك بقدر ما أستطيع. لكن عليك أن تبذل الجه
.بنفسك، حتى لو لم تشعر بالرغبة بذلك. يمكنك فعل ذلك  

أدرك أنه في بعض األجزاء بداخلك، في مكان ما، هناك شيء 
فكرياً أن هذا العالم ليس قوياً  أدركيريد أن يكون مفيداً للعالم. 

عقلياً أنه يجب أن  أدركجداً، وعلى األرجح يطلب المساعدة. 
وإذا  أعترف أن جزءاً آخر منكتحاول العمل له عاجال أو آجال. 
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ال يهتم بالعالم، وال بمستقبله  -أنه هو السفلي  أدرك - أمكن
ولكن بمثل هذا االهتمام والمصلحة يجب أن ننمي. بالطبع 

سوف تستغرق تنمية هذه المشاعر وقتاً: أي تنمية تأخذها. 
ابدأ تدريجياً. كرر لنفسك باستمرار أنك تنوي العمل وسوف 

رر هذا الموقف في كل وقت. ال تقم بتعيين أي تفعل ذلك. ك
مهلة زمنية لهذه الخطوة، ولكن اعتمد موقف إيجاد نفسك في 

ة. العمل لتحقيق هذه الغاي  

بعشر دقائق من العمل أو أي دراسة، أو عناوين ابدأ كل يوم 
المظروف، أو أي شيء، طالما كنت تفعل ذلك عن عمد ولهذا 

و فيه هذه المهمة غير ممتنة الغرض. إذا كان هناك يوم تبد
لك، فاتركها جانباً لذلك اليوم. امنح نفسك ثالثة أو أربعة أيام 

. بعد دة عشر دقائقوقم بذلك عن عمد. ثم استأنف عملك لم
ستة أو سبعة أسابيع، ستعرف ماذا تضيف إلى هذه الممارسة 

.ولكن ببطء، ال تفعل شيئاً على عجل، لديك نهج منظم  

ً ال تحاول أن تك  مع هذا الشخص أو ذاك، أن ون أكثر تعاطفا
. يجب أن تولد مثل هذه بالحريتكون أكثر نشاطاً ودياً، أقول 

لقيام بذلك في الوقت األشياء من تلقاء نفسها، ولن تفشل في ا
بداخلك المناسب. لكن ال تتفاجأ من الشعور باختفاء كل شفقة 

ال يدوم.معينة. هذا أيضاً قصة قديمة. وال يهم ألنه  بطرق  

ال تكن حريصاً للغاية على الحصول على نتائج من خالل  
الممارسة التي أرسمتها لك أعاله. ال تتوقع أي شيء منها. إذا 

فال يوجد لديك عالقة بالنتائج. وأخيراً، ال  كنت تفعل كل شيء،
تنَس يا عزيزي، أن الموتى أحياء مرة ثانية وأن أبرد شيء 

راً جداً بسبب االحتكاك اللطيف. في العالم يمكن أن يكون حا
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أتمنى لك حظاً سعيداً وأتمنى أن أبذل المزيد من الجهد من 
.أجلك. ولكن سأفعل ما بوسعي  
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14141414الرسالة   
 

  [عزيزي إرنست]121

كما قلت لك، نحن في عصر. لقد أطلقت عليه عصر  [...]
ه أي اسم العلوم الباطنية الغيبية الغربية، لكن يمكنك أن تعطي

آخر تريده. ومع ذلك، هو عصر غربي. إن الجمهورية 
باين قد اعتبرها  والتي كان توماس -األمريكية حسنة النية 

هي رمزها. كان  -شؤون العالم"  بمثابة "عصر جديد في
الهدف من ذلك هو أن تكون أقرب ما يمكن من أخوية األمم 

بة للجمعية وهذا هو المعنى العام إلعالنها ودستورها. بالنس
الثيوصوفية، فإن الهدف هو نفسه، لكن منذ سنوات عديدة هي 

في حالة من االحتكاك: يجب عليها اآلن، إن أمكن، أن تخرج 
يمكن أن يتكون أخوية إال إذا أصبح جميع أعضائها  المن ذلك. 

(أو عدد منهم) إخوة بكل معنى الكلمة. كان األخوة هو االسم 
. لهذا السبب يجب أن 1875ن في عام النبيل الذي ُمنح للمعلمي

نعمل أنت وأنا وجميعاً في هذا االتجاه. يجب أن نغفر ألعدائنا 
ريقة فقط سيكون اإلخوة لطوأولئك الذين يهاجموننا، ألنه بهذه ا

األكبر سناً قادرين على المساعدة بفعالية من خالل العمل من 
ن من خاللنا. يبدو أن هناك الكثير مما يمكن مسامحته، لك

                                                           

مقتطفات من رسالة إلى هاركروف، مؤرخة بنيويورك، 7 أغسطس  121
في أمريكا  . وقد انضم هذا الثيوصوفي الشاب اإلنجليزي إلى جودج1894

. وكان من المقرر أن يبقى إلى جانبه حتى وفاة ابنه 1894في ربيع عام 
.1896كبر. في عام األ  
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السهل جداً أن فكرنا أننا في خمسين عاماً وسنرحل ويطوينا 
.النسيان  

لذا اختصر هذه األفكار عن هؤالء "األطفال المجانين" حتى يتم 
شعور باالهتزازات المتناغمة قليالً. هذا العبث [...] تجاهله ال

[...]. لقد امتنعت عمداً عن القفز عن هذه المناسبة الجميلة. 
ً إذاً، أنت ت  أنا رى، سامح، سامح، وإلى حد كبير، انسى. أيضا

.امضي قدماً، وتنمو معي في أسرع وقت ممكن شعور اإلخاء  

من ناحية ثانية، تحتاج إلى مزيد من النور، لذلك إليك ما عليك 
القيام به. سوف تضطر إلى "التخلي" عن شيء ما. ليكون 

د محدداً: كن مستيقظاً قبل نصف ساعة من الموعد المعتا
وخصصها هذه المرة قبل اإلفطار، للتأمل الصامت بأفكار 

ك من يمكنك بالتأكيد كسب ذل ساعة!عظيمة وعالية. نصف 
وقتك. وال تأكل قبل ذلك. إذا كنت تستطيع أن تأخذ نصف ساعة 
ثانية قبل الذهاب إلى السرير، ودون أي خلع مالبس أو ترتيب 

والتأمل مرة  أولي لجعل األمور أكثر متعة، أو أكثر راحة،
 ثانية.

ولكن ال تسيء فهم معنى كالمي. هذا كثير للتخلي عنه، لكن  
أنه ليس عليك القيام بكل تلك عليك فعل ذلك، وال تنَس 

االستعدادات التي يقوم بها الكثير من الناس. "إن أفضل 
هو مبدأنا السابع المتمركز في  ذلك،مدرب، واألهم من كل 

اإلحساس الوهمي بالعزلة السادس. كلما زاد ثنيك عن 
اآلخرين، كلما اختفت الشخصية، وكلما كنت مخلصاً لخدمة 
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المايا وكلما اقتربت من األلوهة "122 [...] إذاً، إلى اللقاء 
.وأمل أن تتمكن أن تجد هذا السالم الذي يأتي من الذات  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 تنويه من كالم معلم. 122
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15151515الرسالة   
 

.كفي اإلجابة على أسئلت   

.نجمي البس نجمية وشكلم - 1  

:الجواب    

أنت مخطئ في افتراض أن المالبس ليس لها شكل نجمي. كل 
المستويات الثانية، حقيقة أنه شيء في الطبيعة له نظيره على 

ال يمكن إنتاج أي شيء مرئي في المادة أو في الفضاء دون 
هذا األساس. يمكن رؤية المالبس وكذلك الشخص ألنها 

لها. بصرف النظر عن موجودة على متن المستوي نجمي مث
أن يرى الناس على إمكانية الذي يجعل للمرء  هذا، والسبب

تلف المالبس المقصوصة متن المستوى النجمي مع مخ
والملونة، يرجع ذلك إلى فكر ورغبة الشخص الذي يرى 

يجعلهم يرتدون مالبس بهذه الطريقة. لهذا السبب يمكن أن 
ه يرتدي بدلة ال ينظر إلى شخص ما في النور النجمي على أن

تبدو مثل تلك التي يرتديها في تلك اللحظة، ألن فكره ورغبته 
راحة، تكييفها بشكل أفضل، أو ماذا  ذهبوا إلى لباس آخر أكثر

 أعرف حتى اآلن؟

ما الذي يمكن أن يفعله الثيوصوفيون الصادقون والجادون  - 2
 ضد العصر األسود، أو كالي يوغا؟

، ألنه ن كثيراً خالل هذه الفترةال شيء ضده، لك -الجواب. 
يجب علينا أن نتذكر هذه الحقيقة المهمة وهي أن العصر 
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الحديدي، أو العصر األساسي123 هو الذي يوفر فرصاً ال تتوفر 
في أي عصر آخر. ال يدوم سوى ربع أطول العصور الثانية: 
وبالتالي فإن الحياة والنشاط فيه هما أكثر كثافة أربع مرات. 

لسرعة التي يحدث فيها كل شيء. سبب صغير ومن هنا ا
يسبب نتائج عمالقة. أقل طموح تغذية اآلن سيؤدي إلى نتائج 

دواماً من أي عصر آخر. العكس هو الصحيح  مفيدة أكبر وأكثر
أيضاً: النية السيئة لها قوى أكبر للشر. تزداد هذه القوى 

العظمى بشكل مرئي في نهاية بعض دورات كالي يوغا الدورة 
فبراير  18و 1897نوفمبر  17الحالية، التي تنتهي بين 

في  مضى.، هي واحدة من أهم ما وجد من أي وقت 1898
، هناك فرص أمام الثيوصوفيين إلنتاج فوائد الوقت الحاضر

دائمة، في أنفسهم وفي العالم بأسره، وهي فرص قد ال تعود 
.لم تُنتهزفي متناول اليد إذا   

 

 

 

 

 

 

                                                           

في اإلنكليزية، عصر األساس. العصور الثانية لها على التوالي  123
.وثالثي األضعاف ورباعي للكالي يوغا ضعف،  
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16161616الرسالة   
 

 

ب المعلمين أننا مرتبطون ببعضنا في كٍل حّي وحيد. هذا كت لقد
هو السبب في أن أفكار وأفعال أحدهم تؤثر على جميع 

.ناآلخري  

كما يقول المعلمين، أن أي عضو  صحيح،أظهرت التجربة أنه 
مخلص، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، يمكن أن 

ه. إنها ليست ويخدم أهالي مدينت يساعد الجمعية الثيوصوفية
ات شاملة مطلوبة ولكن فقط التكريس لمصلحة اإلنسانية تعليم

واإليمان بالمعلمين، وفي الذات العليا، وفهم للحقائق األساسية 
للثيوصوفيا والقليل، فقط القليل من الجهد المخلص لتقديم هذه 

. الحقائق األساسية للسكان الذين هم في أمس الحاجة إليها
غير المجدي أن يفقد  لجهد باستمرار. ومنيجب متابعة هذا ا

المرء طاقاته في إلقاء الخطب حول الظواهر النفسية أو إثباتها 
ألنه، كما كتب المعلمين، مرة ثانية، تدعو إحدى الظواهر إلى 

.طلب ظاهرة ثانية وإلى ظاهرة ثالثة وهلم جرا  

تعترضهم وهذا ما يحتاجه الناس هو حل عملي للصعوبات التي 
. ألن تحاول إعطائها لهم أكثر وأكثر؟ لديك في الثيوصوفياالحل 

 وانقاذ *** من مستنقعه الحالي؟ 

سألفت انتباهك الخاص إلى األخ ***. ال يوجد بينكما شخصان 
من شأنه أن يكون التعاطف والتسامح الكاملين ضروريين 

قول ولصالح العمل يجب أن يكون األمر خالف ذلك. ربما ست
أن تكون أيضاً مالماً ولو س كلياً، ألنك يجب انها غلطته. لي
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قليالً، إن لم يكن في هذه الحياة، فعلى األقل في واحدة سابقة. 
هل يمكنك اإلنكار أنه لفترة طويلة كان هناك لدعم الفرع؟ ألنه 
لو لم يفعل ذلك، فإن الفرع لكان سيموت، على الرغم من أنكم 

.روريينجميعاً كانوا وكالء ض  

كم أي مشاعر خبيثة أو انتقامية أي شخص من هل كان لدى
تجاهه؟ في هذه الحالة، أال ينبغي لك، وكل واحد منكما 

اقتالعهم فوراً من قلبكم؟ ألنني أقسم لك على حياتي أنه إذا 
واجهت صعوبات أو حظاً سيئاً، فهذا رد فعل على مثل هذه 

مع أشخاص  األفكار (أو غيرها من نفس النوع) عنه أو
هذه األفكار دون استثناء من قلبكم  ذا، جميعكم، ابعدواآخرين. ل

وأظهروا له كثيراً من اللطف واألخوية، بحيث أنه من خالل 
سوف يتم إعادة دمجه في الوحدة  الحية،قوتك المحبة 

.والتعاون الكاملين معكم  

المناقشات أو األدلة إلظهار أنك على صواب والخطأ ال طائل 
نا ما يمكن أن تماماً، وهناك دائماً فيمنه. ال أحد منا على حق 

يدفع اآلخر الرتكاب خطأ. يجب أن تكون المناقشة الوحيدة التي 
يجب مراعاتها هي تمكينك من إيجاد طرق لتقديم للعالم، في 

.منطقتك، جبهة قوية وبسيطة وموحدة  

طبع أما بالنسبة لعبارة "رؤية األصوات"، فأنت تفهمها، بال
ت ص على أنه فيما مضى، كانضمن حدود سياقها. ين

االهتزازات التي تنتج الصوت اآلن، قادرة على إنشاء صورة 
مرئية، وهذا ما ال يزال يفعلونه حتى اآلن على المستوى 

.النجمي  
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17171717الرسالة   

 

:إجابة على سؤالك   

ال يتدخل القانون العام وال المحفل في تحييد نتيجة التوتر الذي 
للطالب عندما يكون هذا بسبب  يمارس على الطاقات البدنية

إال في حاالت معينة. هذا هو  -جهد مبالغ فيه أو عدم انتظام 
لسبب في أن الثيوصوفي ملزم بضمان توزيع ساعات نومه ا

ينهما، ألنه ال وعمله واستجمامه بشكل صحيح ومتوازن ب
لحرمان القضية التي  يُسمح له بالعيش في خطر كسر صحته

.يدة وضروريةيعمل من أجله أداة مف  

 ما، استنفدتهاكانت طاقات صديقك غير متوازنة، وإلى حد 
نتظام في ساعات الراحة واالسترخاء، خاصة وأن اال حالة عدم

في  -ة العمل الذي قدمه كان قاسياً والراحة التي كانت مطلوب
لم تؤخذ باالعتبار. هذا يسبب اإلثارة التي  -النوم أو االستيقاظ 

أو تتفاعل) بطرق مختلفة في النظام سوف تسبب رد فعل (
 وعلى األعضاء. ينتج عن هذا إثارة عقلية تؤدي بدورها إلى

 حدوث اضطراب آخر.

يجب عليه، مثله مثل أي شخص آخر، اتخاذ خطوات لضمان  
انتظام الراحة، حتى يكون العمل الذي يقوم به أفضل وتختفي 

مستيقظاً إال اإلثارة الحالية من بنيته. ليس من الحكمة البقاء 
إذا كان ذلك لسبب وجيه، وهذا ليس هو الحال عندما يتعلق 

 متأخرةى ساعات األمر ببساطة بالبقاء مع أشخاص آخرين حت
ثم أنه ال يوجد شيء خاص أو ضروري للقيام به. بصرف 

.النظر عن أي سبب آخر، فهذا كافي  
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فستحصل  حرارة،اإلثارة هي الحرارة. إذا أضفت حرارة إلى 
التي يجب تطبيقها. هي  توازن، البرودةاء المزيد. إلنشعلى 

هذا هو بالضبط ما يحدث هنا، وحقيقة تأسيس انتظام مسألة 
الراحة تقابل إعطاء البرودة. ثانياً، تشكل األفعال أو األفكار 
المختلفة لآلخرين الذين لديهم شخصية مثيرة أو "سيئة" 

ن طريق حرارة، من الضروري بعد ذلك إنتاج البرودة ع
التخلص من هذه االنطباعات والتوقف عن اإلشارة إليها 

من غير  بالكلمات، وإال سيتم الحفاظ على الحرارة الناتجة.
مسائل السلوك والمثال  المقامة علىالمجدي استخدام األسباب 

.ألن كل العالم قادرة على العثور عليها وتطبيقها  

العقل من الال كما ال شيء محتاج للتسرع، فمن السهل تخليص 
سرع. عالوة على ذلك، من صبر والتهيج الناجمان عن الت

الخاصة في فعل الخطأ للمرء مقارنة عمله الخاص أو طريقته 
األشياء بما يفعله اآلخرون، ألن هذا ينتج الحرارة التي ذكرتها 

.للتو  
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18181818الرسالة   
 

 

يتم  اأنت محق في التفكير في أن المبادئ األساسية للثيوصوفي
نقلها غالباً دون استخدام هذا االسم، ألنه النظام األساسي 

العالمي الذي تقوم على أساسه الديانات في كل عصر. عند 
فهمه بشكل صحيح، فإن العهد الجديد يُعلم الثيوصوفيا، ونحن 
نعلم أن يسوع والقديس بولس كانا كالهما مساررين حكماء. 

ل في أي علم آخر، كلما ابالطبع، في الثيوصوفيا، كما هو الح
قرأنا أكثر، نفهم أكثر، وأنا أوصيك بقراءة واستيعاب كتبنا التي 

.يمكنك الحصول عليها بسهولة  

فيما يتعلق بأسئلتك، دعني أخبرك أن الثيوصوفيا ال تتطلب من 
أي شخص التخلي عن طريقة حياة ليست سيئة في حد ذاتها. 

يس خطأ. إنها عادة لعادة اللحوم الغذائية ليست خطيئة. إنه 
مطابقة للجنس البشري إلى حد كبير، وال يوجد أي مسألة 

أخالقية أو جيدة يجب مراعاتها. في مرحلة معينة من التقدم 
على طريق الشيال أو التلميذ، يجب التخلي عن نظام أكل اللحوم 

.بسبب آثارها النفسية والفسيولوجية  

ذلك جح أن تحقق رلكنك لم تصل إلى هذه المرحلة ومن غير الم
وقت طويل. نظراً ألن استهالك اللحوم ليس خطأ، فإن  قبل

حقيقة توفيره لآلخرين ال يمكن أن تكون واحدة، لذلك ال تفوت 
واجبك كإنسان، أو كثيوصوفي، في المساعدة على ذبح 
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الخنازير للسوق. نظراً ألن هذا من واجبك في الظروف 
.ون ترددبأن تفعل ذلك د كالحالية، فإنني أوصي  

الرجل والمرأة متكامالن في الطبائع، وبالتالي فهم يتكيفان مع 
بعضهما البعض. من الطبيعي أن يستمتع كل جنس بصحبة 

 اآلخر، وما هو طبيعي ال يمكن أن يكون سيئاً.

عالوة على ذلك، من المشروع تماماً أنه عندما يجد الرجل  
ويربي  ج ويؤسس منزالً،رفيقة مناسبة له، يجب أن يتزو

مبادئ جيدة ودوافع نبيلة. كل من يلد أطفاالً  أسرة ذات
سيحلون محله بعد وفاته ويواصلون حياته من البر واإليثار 

 ويساهمون في خدمة اإلنسانية.

متطابقة معك جيداً وتريد الزواج، فال  لذلك، إذا وجدت رفيقة 
.يوجد سبب لعدم تنفيذ هذا المشروع  

أساسي للتقدم بعد  اللحوم، هي شرط مثل االمتناع عنالعزوبة، 
، وال يمكنك أن تخضع لذلك مرحلة معينة، لكنك لم تصل بعد

لشروطها. ال يمكن للمرء إنشاء قاعدة واحدة تنطبق على 
جميع البشر، ألن مزاج ورغبات كل منهما مختلفة جداً. يجب 

 على الجميع حل مشكلة الحياة بطريقته الخاصة.

أنك  ة نحو أشياء أعلى لدرجةإذا كانت طموحاتك موجه 
شعرت بأن األقل هي عقبة، فمن الواضح أنك يجب أال تنغمس 

عند هذه الطريقة، فلن  لم تتوقففي هذه األخيرة. لكن إذا 
يكون عليك التهرب من واجب الوفاء بها. أنت محق في 
التفكير في أن ما هو ضروري ألي تقدم حقيقي يكمن في 
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التأكد من أننا ع اإلرادة اإللهية، مع غبة في التوافق التام مالر
.بحدود حاجتنا -سوف نساعد بما يتناسب   
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19191919الرسالة   
 

نعم انت على حق. أنا في خطر، لكن هذا الخطر ليس بالخارج 
رغم أنه من الخارج تنشأ الهجمات. وبمعنى ما، كل شخص 

معي في خطر أيضاً. إنه خطر يأتي من ***124، الذي يحاول 
قلة مسيرة أولئك الذين يتحركون إلى األمام. لذا باستمرار عر

أنت أيضاً، يا عزيزتي، تتعرض لنفس النوع من الخطر. لكن 
رغم وجود خطر، إال أن هناك تشجيعاً في الواقع ذاته. ألننا لن 
نوضع في هذه الحالة لو لم يتح لنا الحظ للتقدم، بفضل العمل 

*** بما فيه الكفاية لكي  نافي يدركإلى الحد الذي  والصبر،
.وقف تقدمنا وعرقلة عملنا حاولي  

نتيجة لذلك، إذا " هم" أدركوا أنهم ال يستطيعون إيقافنا، فإنهم 
يحاولون جميع أنواع الخطط إلحداث خالفات من أجل تدمير 
ءات عملنا. لكننا سنتغلب عليهم ألنه، بعلمنا بالخطر، نتخذ إجرا

 أن يفشل اآلخرين، ولكن ال *** ضده. قررت عدم الفشل. يمكن
وال أنا، سنفشل. فلنهيء أنفسنا لكل المعاناة بثقة وأمل. إن 

حقيقة أنك تعاني بقوة شديدة هي دليل موضوعي على التقدم 
ليس لك وحدك بل لكل من  للغاية،على الرغم من أنه مؤلم 

 أقول لك "ما زلت يحبك. وبالتالي، على الرغم من أنني ال
كل هذا سيؤدي إلى باالرتياح لنفسي مع العلم أن  تعاني" أشعر

مزيد من الخير في المستقبل. لهذا السبب أكتب هذه الكلمات 

                                                           

الكلمة المفقودة هنا ال تعني شخص، ولكن من الواضح أنها تعني  124
.انيةمصدر عقبات وتحالف قوى معادية تواجه كل تلميذ وخادم لإلنس  
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من يدي، بدالً من كتابتها على اآللة الكاتبة، حتى تشعر بقوة 
.عاطفي وصداقتي المرافقة  

ح واألفعال فلنتقارب جميعاً من خالل التفكير والقلب والرو
كن من هذه األخوية الحقيقية التي يم وبالتالي نحاول خلق

.خاللها فقط تحقيق تقدم عالمي وفردي  

إليك يا حامل الشعلة، أبعث بكل مشاعري. حسناً! سأرحل مرة 
ثانية ولكني لن أنسى أبداً. لك أفضل عاطفتي وبركتي. ال 

.أقصدأستطيع التحدث عن هذه األشياء لكنك تعرف ما   

الحال اآلن، وكما هو الحال هكذا، كما كان من قبل، وكما هو 
.اً، وإلى األبددائم  
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20202020الرسالة   
 

 إلى أولئك الذين أحبهم والذين يعملون معي.

  كلماتي األخيرة قبل الذهاب إلى المؤتمر العام125.

 

ظهرت شكوك وأسئلة حول مواضيع معينة منذ أن تراكمت 
كون من الغيوم الحالية. لقد قيل، من بين أشياء ثانية، أنه سي

األفضل أن يتخلى أولكوت عن الرئاسة، وأنه سيكون من الجيد 
عند هذه اآلراء. وإن له أن يغادر، وهلم جرا. يجب أال نتوقف 
وتان في العمل في كان قد تم اإلعالن بالتخلي عنهم. هناك ق

الجمعية الثيوصوفية، كما هو الحال في العالم وفي اإلنسان: 
عمل شيء: إنه القانون! لكن لدينا  قوة الخير والشر. ال يمكننا

قواعد، لقد بشرنا بالحب والحق والخير. وقبل كل شيء، 
ان، ليس للمعلمين فقط بل لبعضنا البعض تحدثنا عن االمتن

أيضاً. في الواقع، ينطبق هذا على القضايا التي تهم أولكوت126 
بينما تتداخل في الوقت نفسه مبادئ سلوك الحركة. في هذا 

حوا لي أن أشاطركم ما قاله لي شخص أؤمن به الصدد، اسم
  :ا هيوالكلمات التي أؤيدها. ه

إنه يحتفظ بهذا المنصب لسببين: (أ) أن هناك ديوناً باالمتنان 
الثيوصوفية للعالم الخارجي  له (ب) يجب أال تعطي الجمعية

                                                           

من الواضح أنه مؤتمر عام 1892. تم االنتهاء من نص هذه  125
.1933الرسالة بمساعدة المنتدى الثيوصوفي في أغسطس   

 مؤسس مشارك للجمعية الثيوصوفية مع السيدة بالفاتسكي. 126
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انطباعاً باالنقسام أو بالتفتت إلى كيانات منفصلة. يجب أن تظل 
صلبة في مجملها، من طرف إلى آخر  قََسمة،مُ واحدة، غير 

حتى تحافظ حتى على "رئيسها غير الكفء". يجب أال نعرف 
أنه غير قادر تماماً. إنه قادر على االستمرار حتى النهاية مع 
جزء صغير من عمله، إذا تمت مساعدته جيداً. يجب أال يفشل 

ى العمل ألنه، هنا وهناك، تفشل الشخصيات وتخطئ وتفتقر إل
. الحكمة  

الحقيقة تبقى وهي كذلك، أيا كان أولئك الذين يستسلمون، لكن 
الجماهير لديها عيون مثبتة على الزعيم الظاهر. إذا انهار مثل 

لعبة اللغز المفكك، على الفور يقول جميع الناس: "ال يوجد 
هناك حقيقة، ال شيء حقاً"، وعمل قرن كامل يضيع ويجب 

نوات باالتجاه النزولي تتدفق س اعادته من أساسه، ويجب أن
بين غرق الشركة وبداية نهوض التالية. نفس القوة التي 

أحبطت مشروع استقالته وفشله، سوف تساعده في التفوق 
.على الصعوبة الحالية  

: فقط شعور األخوية الحقيقية أعرفهدعني أخبرك شيئاً 
والحب الحقيقي لإلنسانية، مستيقظ وحّي في روح شخص قوي 

قف هذا المد يمكن أن يخلصنا من هذا األمر. ألن يكفي لو بما
هما السالحان الوحيدان القادران على هزيمة الحب والثقة 

األعداء الحقيقيين الذين يجب أن يحاربهم الثيوصوفيين 
هذه المعركة بغرور أو باندفاع  دخلناأنت الحقيقيون. إذا أنا أو 

لعالم أو في وجه اشخصي أو بالرغبة في الحفاظ على مكانتنا 
ألي سبب آخر غير الدوافع األكثر نقاءاً، فسوف نفشل. لذلك 

دعونا نسبر روحنا بعمق ونفحص األمور كما لم نفعل من قبل: 
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دعونا نرى ما إذا كان فينا حقيقة هذه األخوية التي نبشر بها 
.ومن المفترض أن نمثلها  

وأنقياء  لنتذكر هذه الكلمات الشهيرة: "كونوا حكماء كالحيات
حكمة: الموت ونحن كالحمام". دعونا نتذكر هذا التعليم من ال

واجب انسان آخر  بإنجازنقوم بواجبنا هو أفضل من قيامنا 
مهما كان العمل كامالً: واجب اآلخر مليء بالمخاطر127. فلنكن 

.ليس إلى الحرب فقطو السالم،كائنات سالم، ولنتوجه نحو   

 

.المخلص لكم  

.جوليام.ك. جود  
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21212121الرسالة   
 

1893 خريف  

]عزيزي جاسبر[  

 

]، صحيح أنها عانت من مشاعري بالنسبة آلني [بيزانت
الباردة والصعبة. لكنها كانت غلطتها، ألنني، وأكررها هنا، كما 
قلت لـ ***: قد تشربت تماماً من ِقبل شاكرافارتي128، وأهملت 

م منها أعضائي الذين هم أطفالي والذين كنت أريد األفضل له
 عليّ  كانوولم أتلقى سوى األسوأ. من هنا، بالطبع، برودي، 

أخذت األمر  آني قدأن أواجهه، ولم أكن أهتم بما إذا كانت 
.وقت للقلق حول هذه األشياء بشكل سيء. ليس لدي  

أنا سعيد ألنها ذهبت إلى الهند. إنه اختبار وفرصة لها، وعندما 
كانت تستطيع إيقاف فكرة تعود، يمكنها أن ترى بنفسها ما إذا 

آلخرين. كما حدث ل -"الزعيم الكبير" من اإلعداد   

إذا نجحت، فستقاوم رد الفعل، وأنا واثق من أنها ستقف جيداً 
لكن ذلك ال يزال يحتاج إلثبات. حان الوقت، بال شك، ومعه 
التجربة. بالفاتسكي كانت الشخص الذي أعدها وجلب لها 

                                                           

إشارة إلى الصعود والهيمنة المؤسفة على أني بيزانت من قبل  128
-الواليات المتحدة (سبتمبر، خالل رحلتهم إلى البروفسور تشاكرافارتي

.شيكاغو األديان،) لبرلمان 1893أكتوبر   
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ا من الصلب المطروق بالرفاهية الرفاهية، ولكن البشر ليسو
.المشهد بموتها ت عنغابوال حظ أن بالفاتسكي سرعان ما   

تثبت لي جولتي العظيمة في البلد كله أنه من األهمية بمكان أن 
أركز اآلن جهودي على الواليات المتحدة، حيث بدأ المعلمين 
عملهم في هذا القرن. أمريكا بحاجة إلى كل ما يمكنني القيام 

اإلنجليزية عندما أفي بالتزاماتي على الساحة  أيضاً،...] به [
للعودة إلى هناك وأضع نفسي في العمل. الحقل أكبر  سأسرع

مما كنت أتخيل، ومع ذلك كان لدي بالفعل فكرة واسعة جداً. 
من الواليات المتحدة، سنكون قادرين على التأثير في العالم 

ك للقيام سواء كان ذلبأسره وسيأتي الناس إلينا من كل مكان، 
[...].بعمل قوي، أو للعثور على مساعدة في حاجتهم  

اآلن، دعنا نتحدث عنك. أشعر بكل ذلك جيداً. هذه هي الصعود 
والهبوط. أنت شجاع، إنه شيء جيد، كما يمكنك تحمل كل ذلك. 
فعالً إن كلمة "تحمل" هي أفضل كلمة، ألن هذا ما تفعله البلوط 

أن تتحمل، عندما ال  : من األفضلعندما يحتدم اإلعصار
تستطيع أن تفعل شيئاً آخر، بدالً من اإلغماء واالنهيار. يجب 

مواجهة الحقائق. آمل أن يتغيروا في نهاية المطاف، وإال فإنه 
كارما. إذا وضعنا المعاناة جانباً، فهو مثل أي شيء آخر. إذا 

فكر في يحدث. أ ذلك أالحدث هذا لك، فلن يكون طويالً. آمل مع 
ر كثيراً، لكنني أعرف شجاعتك والروح النبيلة التي تعيش ألما

فيك. طالما كنت تعاني وتكافح بشدة، فأنا أعلم أن نفسك 
الحقيقية تقف فوق كل شيء، دون أن تتأثر، وهكذا هي حالتي: 
مع هذه الفكرة، دعونا نتحلى بالشجاعة. كل شيء في عصرنا 

كارما لدينا نفسه مع ال يتقدم بسرعة البرق، وهذا هو الشيء
على الرغم من أن حالتي تبدو أنها تتقدم ببطء فيما يتعلق بي. 
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لن أسهب في ذلك. لدي نفس المشاعر التي شعرت  ولكن أنا
بها: لقد كنت معك وأرسلت لك في كثير من األحيان رسائل أمل 

.وقوة لمساعدتك في اآلونة األخيرة  

لقد نصحت [آ.ب]129 بأن تفعل كل ما هو ممكن لتجنب طرح 
اسم بالفاتسكي130 بدالً من تشجيع التفكير المستقل حول 

الثيوصوفيا. هذه العادة هي فقط الراسخة. هذا ليس دليالً على 
الوالء لبالفاتسكي والنتيجة هي الكثير من الهراء حول 

عقيدتنا. أنت تفهم ما أقصده، ويمكنك التأثير على بعض 
 أنه ، ورغم أنه حازم، إالاذ موقف أكثر اعتداالً األشخاص التخ

لن يقلل من والئهم وتفانيهم. شيء جيد أن نتذكره: الشيال 
الحقيقي ال يتحدث كثيراً عن معلمه لآلخرين، وكثيراً ما ال نلمح 

لوجوده. إن تفويت هذا التقدير اليوم يشبه التلويح بخرقة 
.حمراء أمام الثور  

صغر سناً يفعلون ذلك، لكن األ من منا من ذوي الخبرة ال
هذا ما يفعله *** هنا في محادثاته وأحتاج إلى  يفعلون ذلك.

التحدث معه حول هذا الموضوع. إذا لم نضع الفرامل عليها 
بالفاتسكي فإن أول شيء يمكننا توقعه هو االنقسام بين مؤيدي 

أنهم  هؤالء األخيرينذوي الدم النقي، يدعي  والثيوصوفيين
ي. حرروا من أي عنصر شخصي الحقيقة ألنهم قد توحدهم ف

ال نعتبر أنه من الضروري أن يكون اسم  *،أنت وأنا و **
وجوه اآلخرين، ومن الجيد اآلن فهم  دائماً فيبالفاتسكي 

                                                           

 آني بيزانت. المترجم. 129
تلميح إلى بعض كتابات بيزانت، ال سيما مقالة صاخبة إلى حد ما في  130

.يةمن لوسيفر، بعنوان الثيوصوفيا والمسيح 1891عدد أكتوبر عام   
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التحذير المقدم لنا من الخارج. باإلضافة إلى ذلك، تلقيت 
ب تحياتي تحذيراً داخلياً قوياً للغاية بشأن هذا. أبعث إليكم بأطي

ام الجديد، وقد تكون هناك من عيد الميالد والع ألننا نقترب
بعض الشمس إللقاء النور على الدرب. أبعث لك عاطفتي دون 

.اعتبارها مجرد هدية بسيطة  

) حازمة وأن تفعل ذلك وفقاً للمؤشرات أ. بآمل أن تكون (
أعدائها الُمعطاة، لكن، مثلنا جميعاً، يجب عليها أن تقابل 

.أخرى أترككالقدامى في داخلها. مرة   

 

131. ً  كما هي العادة دائما
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22222222الرسالة   
 

 

الليلة الماضية. لقد كان االجتماع العادي حدث  كبير اضطراب
يجب إجراء حوار. وصلنا  وكانلـلفرع الثيوصوفي *** 

وكانت الغرفة ممتلئة. بدأ المحاضر لكنه بالكاد  8:15الساعة 
نى كان مشتعالً. أوقفنا تكلم لمدة ربع ساعة عندما الحظ أن المب

شخص تجمعوا في مختلف الغرف ثم  1000االجتماع وأخرجنا 
 بضعسوى *** و *** تلقى  أحديصب  بهدوء، لمغادرنا 

.أنبوب انفجر لترات من الماء من  

لقد كان خروجاً غريباً: نزلنا على الدرج بجوار المصعد. 
تهاوى الزجاج والطوب والماء في عمود المصعد، في حين 
هبت النار في الطوابق العليا، وأصدرت النار قرقعة وقذفت 

في لهباً من النار: نيران النار انحدرت على طول أعمدة 
الرش  انابيباإلطفاء  المصعد من الجانب اآلخر، وفتح رجال

الخاصة بهم، أو أي شيء آخر، أثناء مغادرتنا للمبنى. كان 
لنار! لم يكن االجتماع مخصصاً لـ *** وانتهى به المطاف با

لدى أي من كبار الوسطاء النفسانيين الحاضرين أدنى حدس 
وراً باإلرهاب يعلن مسبق، لكن أحدهم اخترع، بعد الحادث، شع

 الحريق.132

                                                           

جودج يتهكم على ادعاء بعض النفسانيين الذين يتبجحون بحدسهم  132
قبل وقوعه. بهذا الحريق لم يتنبأ  –كالحريق  –في معرفة وقوع حدث 

 أحد منهم به.
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أنه ليس الوقت المناسب له للتردد، إنه يعرف أخبر *** 
. ليفكر جيداً قبل أن لآلن بالفاتسكيمعلمه: إنه كان واليزال 

كسر حياة وسمعة بالفاتسكي، سوف يحطم  يفعل أنه، من خالل
سه عن طريق إحضاره أخيراً إلى نقطة لن يتمكن من خاللها نف

خر. من إدراك ما هو الصحيح [...] الصمت مفيد من وقت آل
ولكن في بعض األحيان يحدث هذا الصمت هو شيء يتحدث 
 بصوت عاٍل للغاية. أنا صديقه وسوف أساعده. ال أحد غيره

وتضحيته نبيلة، وال يستطيع أحد ه، كان عمله يمكن أن يؤذي
.أن يوبخه  

انظر ما قلته في المجلد األول من الدرب، أن دراسة ما يسمى 
العملية" لم يكن الغرض من هذه المجلة. اآلن "العلوم الغيبية 

"نحن نعتبر هذه العلوم الغيبية العملية عنصراً ثانوياً يشكل 
لي. قد يحدث، عند االنتقال جزءاً من الرحلة على المسار الداخ

من مدينة إلى ثانية، أن يضطر المسافر إلى عبور عدة أنهار 
حة، أو باوإذا لم تستطع وسائل نقله خدمته، فسيضطر إلى الس

أن عليه عبور جبل عظيم، عندها سيتعرف على التقنية 
الهندسية لحفر نفق، أو أنه ملزم بممارسة فن تحديد موقعه 

ة الشمس، ولكن كل هذا عرضي فقط بدقة من خالل مراقب
لغرضه الرئيسي، وهو الوصول إلى وجهته. نحن نعترف 

اً أنه سخبوجود قوى خفية قوية في الطبيعة، ونعتقد اعتقاداً را
.كل يوم، يتم إحراز المزيد من التقدم في فهم هذه القوى  

الرؤية في النور كذلك تشكيل الجسم النجمي، واالستبصار، و
ى الكينونات العنصرانية، كل هذا ممكن طرة علوالسي النجمي،

ولكن ليس كل شيء مفيداً. عندما يواجه مقاومة في قوس 
يمكن تشغيله من قبل  الفحم، ينتج التيار الكهربائي ضوء قوي:



252 

 

أي جاهل لديه مفتاح المقصورة الكهربائية ويمكنه تشغيل 
نع مفتاح التحكم في دينامو، ولكن هذا اإلنسان غير قادر على م
جاره (أو نفسه) من الموت على الفور إذا، عن طريق الخطأ 

.يتم تحويل هذا التيار من خالل جثة الضحية  

قوى الخفية، وليس من ليس من السهل السيطرة على هذه ال 
دون خطر أن تنتج هذه الظواهر النفسية، فمن وجهة نظرنا، ال 

ن يمكن تحقيق الحكمة الحقيقية عن طريق هذه الظواهر، ولك
.من خالل التطور الذي يبدأ داخل الذات نفسها  

يُشار بوضوح إلى الغيبيات الحقيقية في البهاغافاد غيتا وفي 
م التأكيد بشكٍل كاٍف على كتاب "نور على الدرب" حيث يت

الغيبيات العملية. ولكن، بعد كل ذلك، أال يقول كريشنا أن العلم 
جه بتفاني نحو الملكي والسيادة السرانية، يتمثالن من التو

النور الذي يأتي من الداخل ويدرسه؟ الخطوة األولى في 
التصوف والعلوم الغيبية الحقيقية تتمثل في محاولة احتضان 

يه األخوية العالمية التي بدونها يتحول في النهاية كل ما تعن
.أعلى تقدم في ممارسة السحر إلى رماد  

هوض وتربية لذلك، فإننا نناشد جميع الذين يرغبون في الن
غير المنطقي في الحياة  فوق الروتين -بشر ووحوش -رفاقهم 

 األنانية اليومية.

ال شك أن هذه المدينة الفاضلة ال يمكن أن تتحقق في يوم  
واحد، ولكن من خالل نشر فكرة األخوية العالمية، يمكن 

 اكتشاف الحقيقة في كل شيء. 
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نسان، وهدفه المطلوب هو معرفة حقيقية الحالة الروحية لإل
سة إلى قبول المبدأ الذي قدمه ومصيره. تقودنا مثل هذه الدرا

 نائه: "كونوا معلمي أنفسكم، كونوا ليبراليينبراجاباتي ألب
".كونوا رحماء: هذا هو موت األنانية  

هذا هو مسار السلوك حيث يجب أن نشارك فيه ونثابر، حتى 
.الحقيقي يتسنى للجميع، بمرور الزمن، الحصول على النور  
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الجمعية الثيوصوفيةومقتطفات عن الثيوصوفيا   
 

 

أي عمل يقوم به أي منا، أينما كنا، هو في مصلحة وفائدة 
وهذا هو السبب في أننا نعرف  بأكملها،الجمعية الثيوصوفية 

.أننا متحدين  

ولكن يجب أن يحدث من وقت  القوة،الذات هي واحدة وكلية 
أن يختبر غرابة الظروف  يبحث،لك الذي لذاك أو ت آلخر،

 الجديدة. ليس هذا سبباً للخوف.

 عنه،وال ينحرف  باستمرارإذا كان العقل مركزاً على الذات  
في يوم  ذلك،وبعد  كانت،أيا  شيء،فيمكنك رؤية الذات في كل 

يجب أن يتالشى الخوف في النهاية. لذلك أنصحك ما،  

غيتا، الكتاب الذي جعلني بالدراسة والتأمل في البهاغافاد 
والذي هو  الً من أي كتاب آخر، من أي نوع ممكن،أفضل حا

 الذي يمكن دراسته في كل وقت.

سوف يفيدك أكثر من أي شيء آخر، إذا تم استيعاب التعاليم  
العظيمة بصمت وتطبيقها على العمل، ألن هذا الكتاب يذهب 

.إلى جذر األشياء ويعطي فلسفة الحياة الحقيقية  

 الداخلية فستكونإذا حاولت تطبيق ما تعتبره حقيقياً في حياتك 
بشكل أفضل على تلقي األفكار التي تساعدك وستصبح  قادراً 



255 

 

الحياة الداخلية الواقع األكبر. آمل أن يصبح منزلك مركزاً نشطاً 
.للعمل ألجل الثيوصوفيا  

 

الثيوصوفية إذا كنت تريد أن تعرف الوضع الداخلي للجمعية 
 اً.لمدة ثمانية عشر عام هناك،! ها هي: لقد عملنا جميعاً اً حسن

والجمعية الثيوصوفية، ككائن حي، لها كارما خاصة بها، تماماً 
مثل كل فرد يشكلها. بطبيعة الحال، فإن أولئك الذين عملوا 

بنشاط أكبر لديهم كارما خاصة بهم وانتقلوا إلى النقطة تسبق 
الفروع ضعيفة في معرفتهم الجمعية الثيوصوفية. إذا كانت 

فإن جسد  للكل،يا، وفي تطبيقها التعاليم وفهمها بالثيوصوف
الجمعية الثيوصوفية في وضع الطفل الذي نشأ بسرعة كبيرة 

فسوف يمر حتماً بأزمة. من  كذلك،بفضل قواه. إذا كان األمر 
ألني أعلم جيداً كم هم ضعفاء  كبير،ال أتمنى أي تسارع  جهتي،

لنسبة لألفراد القدامى في الجمعية الثيوصوفية. باحتى أولئك 
وما إلى ذلك: من  *،لنقل أنت نفسك، وكذلك ** المعزولين،

لقد دخلت الملكوت  والمستقل،خالل نتيجة العمل المستدام 
ربما، ستبدأ قريبًا في جذب انتباه السحرة  حيث،الداخلي، حتى 

.السود، الذين سيحاولون بعد ذلك إسقاطك  

سبب في تهيجك سيتم بذل محاوالت صامتة للتحذراً. لذا كن 
وزيادته حيث يوجد بالفعل. مع أن الشيء الوحيد الذي يجب 

فعله هو العيش قدر اإلمكان على مستوى الطبيعة العليا، وخنق 
كل واحد في نفسه الدمامل الصغيرة التافهة ذات الطبيعة الدنيا 

تم تعزيز الطبيعة التي ال يهتم بها الفرد عادةً، وبالتالي، ي
ود العدو. هذا له أهمية قصوى، وإذا لم نكن برمتها وإبادة جه
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حذرين، فستكون النتيجة كارثية. هذا ما كنت أفكر فيه في 
جميع الرسائل التي كتبتها إليكم، لك ولآلخرين. آمل أن تكون 
قادراً على وضع يدك هنا وهناك على بشر يتبنون وجهة نظر 

دك ، ومن ثم سيكون بإمكانهم البقاء بععادلة وصادقة ومتينة
.كعناصر جيدة وعمالء جيدين  

عزمت، معكم ومع اآلخرين، على عمل  -ز-عندما كنت في 
إلى العمال. هل تم القيام بأي شيء  مشروع توصيل الثيوصوفيا

بهذه الطريقة؟ يجب تقديمه بطريقة بسيطة. يمكن فهمه. هذا 
لمشروع غير ممكن. شيء مهم. دعونا نرى ما إذا كان هذا ا

لقد وعدتم جميعاً بتكريس نفسكم له. لماذا ال تفعل، كما كان 
ناس حال رجل الكتاب المقدس: أن تترك جانباً كل أولئك ال

ال يريدون المجيء، للذهاب إلى المهمشين والمحرومين؟ الذين 
عالوة على ذلك، أنا متأكد من أننا إذا عرفنا كيف نأخذها، فإن 

س الذين يؤمنون بالثيوصوفيا، لكنهم ال يريدون الكثير من النا
أن يكونوا تحت رايتها، سيساعدون في هذه الحركة من خالل 

منحهم طعاماً جيدا الفقراء ل رؤية أنه سيتطلب التحدث إلى
ليلة للتفكير. إذا كان ذلك ضرورياً، كنت سأعقد اجتماعاً كل 

إلخ. لن أعطيهم تجريديات. إذا أمكن، أضف موسيقى،  لكنني
وهناك  دوراته، اسمح لي أن أعرف أفكارك. يستمر الزمن في

.العديد من التغييرات االجتماعية الغريبة قيد اإلعداد  

***: أنت محق فيما يتعلق بإدارة  تلقيت رسالتك الطويلة من
أو حتى  -الفروع. يجب أال يعتمد أي منهم على شخص واحد 

أكيد. حدث هنا أنني وإال فإنه سينهار، بالت -شخصين أو ثالثة 
استندت إلى نفسي لفترة طويلة، لكن المودة التي غيرت 

صوتي لمدة عام كانت شيئاً جيداً ألنها دفعت اآلخرين إلى 
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* جيد جداً فيما يفعله، لكن يجب عليه بالتأكيد أن التقدم. **
يتدرب على شيء أكثر من محاضراته، ألن الجمعية 

اللسان. وإذا علم إنسان  الثيوصوفية يحتاج إلى الرأس بقدر
أنه ال شيء في مجال العمل، فعليه إلزام نفسه، طوعاً أو 

 على انضباطغصباً، بالتعلم في هذا المجال، وبالتالي الحصول 
جيد. نحن في حاجة ماسة في كل مكان لبعض المتحمسين 
الحقيقيين، ولكن كل هذا سيأتي في وقته. الشيء األساسي 

سة ومعرفة الثيوصوفيا، ألنه إذا بالنسبة لألعضاء هو درا
كانوا ال يعرفون ذلك، كيف يمكنهم توصيل شيء لآلخرين؟ 

تق يقع معظم العمل على عا الظروف،بطبيعة الحال، في معظم 
كما هو الحال دائماً، ومع ذلك، عليك بذل جهد، كما  القلة،

.تقول، الكتشاف عناصر جديدة  

القول إن الفروع التي أنا متأكد تماماً من أنك محق تماماً في 
في حين أن أولئك الذين يشاركون في تعمل تصبح مزدهرة 

"مناقشات الصالون" ينهارون ويموتون. ذهبت مباشرة إلى 
كما أنني أتفق معك أيضاً، بالقلب وبالروح، على ما قلب األمر. 

تقوله بشأن سياسة إخفاء الثيوصوفيا بخجل وعدم االقناع في 
 يوجد شيء يمكن كسبه من هذه عرضها على الجمهور. ال

السياسة وتثبت التجربة أن الطاقة والقرار ضروريان ألي تقدم 
.حقيقي  

ألعضاء يعملون أعتقد أنك محق تماماً في محاولة جعل جميع ا
على تقدمهم الفردي، ويعملون في فروعهم. من خالل القيام 

بينما يساعدون في  إضافية،بذلك، فإنهم يضمنون حماية 
أن يتألق منه، لتقديم  يمركز يمكن للفكر الثيوصوفتكوين 

.المساعدة والتشجيع لآلخرين الذين بدأوا للتو في الصعود  
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أرى أنك تعبر عن وجهة نظري بالضبط، أي أن - أ.ب.ت.133 
ليس فقط للقادمين  وقت،الثيوصوفيا ينبغي تدريسها في كل 

دمين الجدد، ولكن أيضاً لألعضاء الذين، كما أعلم، ليسوا متق
ن أبداً إلى األكثر من الدراسات العميقة. لدرجة أنهم ال يحتاجو

وهذا بالتحديد ألن األعضاء ليس لديهم أساس قوي ألنهم غير 
 قادرين على اجتذاب أولئك الذين يبحثون.

كما تقول، إذا تم تطبيق الحقائق البسيطة، كما هي موضحة  
ر معينة من بالثيوصوفيا عملياً، إلى الجمهور، فستجذب عناص

حقيقيين واألعضاء القيمين. ويمكن تقديم أفضل العمال ال
في شكل بسيط، من قبل شخص يتقن  أفضل،الثيوصوفيا بشكل 

مبادئها األساسية وكذلك "طبيعة المطلق". الطريقة التي تطفو 
 في الغيوم بالتحديد هي ما يمنع الفروع من التقدم.

إذا كانت السياسة التي وأنا أتفق معك تماماً في هذه النقطة:  
تها للتو يجب أن تؤدي مؤقتاً إلى فقدان عدد قليل من ذكر

األشخاص فسيكون ذلك أمراً جيداً، ألنك ستجد أشخاصاً آخرين 
يأخذون مكانهم بدالً من ذلك. وإذا كان بوسعي أن أتفق معك 

.فذلك ألنني أعتمد على تجربة حقيقية  

اهي إلى مسألة دخولك يجب أال تعتذر على األقل عن لفت انتب
. أرغب بشدة وامتياز في إعطاء أي ةيوصوفيإلى الجمعية الث

بالتأكيد  طالب صادق المعلومات التي يمكنني امتالكها وهناك
تعزيز التقدم الداخلي لطالب جاد وطموح.بفرحاً أكبر   

                                                           

 المبادئ األولية. 133
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فسك مع الجمعية أعتقد أنك محق تماماً في رغبتك في تماثل ن 
لى ألنها العملية الطبيعية التي تنطبق عالثيوصوفية، ليس فقط 

كل شخص يهتم بإخالص، بل أيضاً ألن كل عضو جديد انغمس 
وفي  إلى األمامفي مسيرته  بنيتهبالروح المرغوبة، يقوي 

.مهمته  

من خالل االستفادة من فرصة تقديم الثيوصوفيا في الصحافة 
ن حقاً بالضبط بنوع العمل الذي ال يقدر بثم السائدة، فأنت تقوم

كثير من أعضائنا عليه. بهذه بالنسبة للجمعية والتي أحث ال
الطريقة نستطيع فعالً الوصول إلى الكثير من الناس (والذي 

وأهمية الفائدة  إليهم)خالف ذلك، سيكون من المتعذر الوصول 
أنها  التي يمكن أن تنتجها البذور باالنتشار الواسع بحيث

ادقة مني وكل تشجيعي لعملك تتجاوز ادراكنا. لديك موافقة ص
.د من أنه لن يتأخر بإعطاء ثمارهوأنا متأك  

نحن في عصر  - 1892تشرين األول (أكتوبر)  11نيويورك، 
العلوم الغيبية الغربية. يتعين علينا اآلن أن نقف سوية، جنباً 

للجمهور ونشرها من إلى جنب في الواليات المتحدة، لنقدمها 
ا لن نفتقده لالنطالق، في شكل خالل إعداد أنفسنا لكل م

لى محاولة ليفرض علينا تالميذ شرقيين فقط هجمات تهدف إ
.المعلمين ليسوا شرقيين وال غربيين، لكن عالميين  

سأكون سعيداً بتزويدك بجميع المعلومات المتعلقة بالثيوصوفيا 
تقد أنك مخطئ في افتراض أن والجمعية الثيوصوفية، لكنني أع

هو تشجيع دراسة ما هو معروف باسم هدف شخص أو آخر 
في  الشفافة خفيةالوم الغيبية. المعرفة حول القوات فنون العل

الطبيعة وإتقانها ليست األشياء التي ينبغي البحث عنها في 
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بافتراض أن ذلك  ذلك،المرحلة األولية من التقدم، عالوة على 
هذا اإلنجاز سيكون بالكاد مرغوباً فيه ألي هو ممكن، فإن 

ً شخص لم يفهم مبادئ الثيوصوفيا نفسها ويستوع .بها تماما  

الرغبة البسيطة في الحصول على الطاقات هي شكل من أشكال 
األنانية: فهي ال تتلقى أي تشجيع من معلمينا. أوضحت السيدة 

مجلة بالفاتسكي هذه النقطة بوضوحٍ شديٍد في مقال نُشر في 
 لوسيفر تحت عنوان "العلوم الغيبية والفنون الغيبية ".134 

عندما يسعى األشخاص الذين ليس لديهم تدريب أولي جاد وفقًا 
الحكمة األصلي، الكتساب المعرفة بالمستوى  -لنظام دين 

الغيبي، فمن المحتمل أن يقعوا في السحر األسود بسبب قلة 
ي القدرة بوضعك غير الكافية. ليس لد وثقافتهمخبرتهم 

يرشدك في برنامج للدراسات باتصال مع أحد الحكماء الذي س
ذلك ممكناً، فلن يكون ذلك خدمة لك.الغيبية، وإذا كان   

 لم يتم إنشاء الجمعية الثيوصوفية ألي غرض من هذا النوع 
وبالتأكيد لم يتمكن أي شخص من تلقي تعليمات من أحد 

.الحكماء حتى أصبح ناضجاً لذلك  

طول نى آخر، كان على المرشح الخضوع لتدريب أولي مبمع
الطبيعة الدنيا  الكتساب المعرفة والسيطرة على الذات وعلى

قبل أن يتمكن، بأي طريقة، من تلقي تعليم على المستويات 
 العليا. 

                                                           

لوسيفر، مايو 1888. العنوان األصلي: "العلوم الغيبية في مواجهة  134
أو العلوم  الغيبية" الذي نُشر بالفرنسية في كتاب " الراجا يوغاالفنون 

.59-45الغيبية"، ص.   
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ما أوصي به هو دراسة المبادئ األساسية للثيوصوفيا 
وكفرد  والتوصل إلى أخذ فكرة عن طبيعتك الخاصة كإنسان

وى التي هي سابقة لكن تخلى كلياً عن أي طموح لمعرفة الق
ن التطور، وصحح كل اإلدراكات ألوانها في مستواك الحالي م

.التي تكونها عن العلوم الغيبية الباطنية  
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 مقتطفات حول المعلمين
 

الغربيين يمر من خالل  أعتقد أن الطريق لجميع الثيوصوفيين
بالفاتسكي. فكرتي هي: بما أنها الجمعية الثيوصوفية 

ينبغي أن  -بما أنها أمها وحارستها، منشأتها  -سدة المتج
عي على أن أولئك الذين تنص قوانين الكارما بشكل طبي

استمدوا تلك الحياة منها ينتمون إليها، وإذا نكروها، فلن 
[المعلمين] ألنه، كيف يمكنهم إنكار يأملوا أبداً في الوصول إلى 

بي؟ ال يساعدهم الشخص الذي جلب هذه العقيدة إلى العالم الغر
كثيراً مشاركة الكارما الخاصة بها إذا كانوا يعتقدون أنهم 

عون تجاهل هذا التماثل واالمتياز، وال يحتاج [المعلمين] يستطي
سفتهم: إلى دليل أفضل على أن إنسان ما، ال يفهم شيئاً عن فل

ذلك سيمنعه من الوصول إلى الهدف، من  إنمن نافلة القول 
نين الطبيعية (النمو). ال أقصد، بالمعنى المعتاد خالل نتائج القوا

ة، أنه يجب على بالفاتسكي أن تنظر في طلباتهم أو للقضي
مزاياهم: بل أعني أن أولئك الذين ال يفهمون العالقة المتبادلة 

الفاتسكي، والذين يقللون من قيمة األساسية بينهم وبين ب
ا تعاليمها وال الهدية التي تأتي منها، ومما أسسته، لم يتشربو

.يمكنهم استيعاب الفوائد  

يجب أن يكون مفهوماً فيما هي عليه بالنسبة للجمعية 
قانون (الكارما الثيوصوفية، أو لن نتمكن من فهم ما هي 

ن األولية للعلوم وال القواني )،أو السبب والنتيجة التعويض،
الغيبية. يجب أن يفكر الناس في هذا األمر: من المحتمل جداً 

 -نصدق أن األحداث تعود للمصادفة وليست مرتبطة بنا  أن
.ن القانونومع ذلك، كل حدث هو تأثير م  
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ما يجب القيام به هو محاولة إدراك أن "النفس القائدة هي 
واحدة"135 مع كل ما يعنيه ذلك، ومعرفة ما تعنيه التعليم 

يمكننا تحديد فإنه  القديم القائل: "أنت ذاك". إذا نجحنا في ذلك
من العقاب مع أي شيء في الطبيعة، لكن ينا مع اإلفالت وع

 ليس قبل ذلك. لكن للوصول إلى هناك، هناك عمر من العمل
وقبل ذلك علينا أن نستنفد كل الكارما، أي أن نستنفذ جميع 

جب أن نعيش من أجل اآلخرين ومن ثم سنكتشف واجباتنا، ي
.كل شيء يجب أن نعرفه، وليس ما نحب أن نعرفه  

الطالب  -وبالتأكيد سيساعدون  -د التفاني والتوق يساعسوف 
على وضع نفسه في الموقف العقلي الصحيح واالرتقاء إلى 

مستوى أعلى، وأيضاً، كالهما يقدمان له مساعدة غير مرئية 
التفاني والطموح يضعان الطالب في حالة حيث يمكن له، ألن 

ر مدرك لها. تقديم المساعدة له، على الرغم من أنه ال يزال غي
لكن التواصل الواعي مع معلمه ال يمكن تحقيقه إال بعد فترة 

ة. ما يجب على الطالب القيام به طويلة من التدريب والدراس
.قي هذا التدريبوالذي هو في متناول اليد، هو االستعداد لتل  

ستأتي اللحظة التي سيتم فيها التعرف عليك من ِقبل المعلم 
لكن النصيحة التي سأقدمها لك ستكون عندما تكون مستعداً، و

لرفض الرغبة في هذا االعتراف بعيداً عنك، ألن هذه  أمكن،إن 
الرغبة ستؤخرك. إذا كنت ترغب في قراءة البهاغافاد غيتا 

وخاصة الفصلين الثاني والثالث، أعتقد أنك ستجد الكثير من 
في المساعدة. إليكم ما يقول: "لذا تأكد من أن الدافع للعمل هو 

مل في المكافأة على العمل نفسه وليس في نتائجه. ال يحفزك األ

                                                           

 كتاب - صوت الصمت - األطروحة الثانية، ص. 61. 135
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القيام بواجبك [...]، وبغض النظر عن أي رغبة في تحقيق 
مكاسب شخصية من الفعل، وال تبالي بالنتيجة، سواء جيدة أو 

 غير محزنة"136.

معترف به من قبل  من الطبيعي أن الطالب يطمح إلى أن يكون 
ي تجاهل هذه الرغبة وإنجاز العمل معلم، ولكن من الضرور

نا. عالوة على ذلك، يعلم الجميع أن النتيجة تتبع قدم ل الذي
سوف فإننا مستحقاتنا،  ما هيبغض النظر ع لذلك،السبب، 

.نستلمها في الوقت المناسب  

كل شيال (وهذا ما نحن عليه جميعاً بمجرد اتخاذ القرار) يواجه 
ألن التجسد دون مشاكل  نفس الصعوبات. الصبر إذن والحزم!

م غزو مملكة السماء فقط عن طريق ليست دائماً جيدة. يت
العنف، وليس عن طريق الضعف في الهجوم. قادك طموحك 

المستمر الذي يتغذى في السر إلى نقطة تبرز فيها بالضبط هذه 
الصعوبات. ارتاح لنفسك مع فكرة أن اآلخرين قد وجدوا 

منه بفضل الصبر والحزم  أنفسهم في نفس الموقف، وخرجوا
هؤالء األخوة الكبار، اعمل لهم، اخدمهم ... ركز أفكارك حول 

وسوف يساعدونك بالوسائل المناسبة وليس بأي شيء آخر. 
من الصعب التأمل في الذات العليا. ابحث أيضاً عن الجسر: 

المعلمين: "ابحث عن الحقيقة عن طريق البحث القوي" وعن 
، و "أولئك الذين يعرفون الحقيقة طريق الخدمة والتساؤل

سوف ينقلونها إليك"137. تخلى عن الشك وقف منتصباً في 
المكان الذي أنت فيه، مع امتالك الصبر والحزم. "دع المحارب 

                                                           

 البهاغافاد غيتا، الفصل الثاني، 48-47. 136
 البهاغافاد غيتا، الفصل الرابع، 34. 137
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يقاتل، كريشنا المحبب ولكن الشرس أيضاً، الذي عندما يتعرف 
سيكشف لك الحقيقة ويبدد الظالم مع المصباح ، عليك كصديقه

 الساطع للمعرفة الروحية138. 

تجرح، بل يجب بالضرورة أن تحدث، لكن الهجمات ال يمكن أن 
دون االنحراف عن العمل  كل ما علينا فعله هو االستمرار

باستمرار، وسيهتم المعلم بالباقي. ألن ما يتم باسمهم يرتكز 
على النجاح. حدث كل هذا ألنني أردت أن أعلن إيماني 

يمة هذه. لذلك، دعنا نعود إلى الشخصي بوجود الكائنات العظ
لصحيح بثقة مستوحاة من حكمة الرؤساء غير المسار ا

المرئيين: دعونا نمضي قدماً مرة ثانية، بشكل منفصل، نعود 
إلى العمل، حتى لو لم يكن علينا رؤية بعضنا البعض مرة ثانية 
قبل التجسد القادم. لكن، عند لقائنا، سنكون أقوى عندما نحافظ 

.ة الموجودة اآلنعلى الثق  

لديك مثل هذا اإليمان بالعمال العظماء الذين أنا سعيد ألن 
يقفون وراءنا. هم في الواقع وراءنا على حد علمي الشخصي 

ليس فقط ورائي ولكن وراء جميع العمال المخلصين. أعلم  -
أن رغبتهم هي أن يستمع الجميع إلى صوت أنفسهم وأن ال 

، سواء كانوا معلمين أو تالميذ يعتمدوا كثيراً على الغرباء
شرقيين أو غيرهم. باعتمادك على ذاتك الباطنية، يمكنك أن 
تصبح مستقالً تماماً وأن المساعدات غير المرئية يمكن أن 

.تقدم المساعدة األفضل  

                                                           

في هذه الجملة الختامية، يجمع جودج بين تعاليم كتاب - نور على  138
  .10.2 –غيتا لبهاغافاداو) 4و 2(الكتاب الثاني، القواعد  -الدرب 
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كلنا بشر ومن ثم ضعفاء وخاطئين. إذا كنا، من وجهة نظر ما 
قة ثانية. أفضل من اآلخرين، فهم أنفسهم أفضل منا بطري

حكم على اآلخرين وفقاً لمعاييرنا سيكون من التبجح أن ن
الخاصة. [...] هل نحن حكماء لدرجة أننا ال نتصرف أبداً بال 

توصلت إلى استنتاج  الواقع،حكمة؟ ال على اإلطالق. [...] في 
مفاده أن قسم اليمين في القرن التاسع عشر ال قيمة له ألن 

هذا  هاكه إذا اكتشفوا، بعد فترة، أنالجميع يحتفظ بالحق في انت
القسم قد أصبح غير محتمل، أو أنه يؤدي به إلى تبني موقف 

.يمكن أن يقول أو يفعل في وقت آخرلم يعد يتوافق مع ما   

في حالة *** [...] يجب أن يعتقد كل واحد أن كل الخير ممكن 
مين حسناً، إذا كان للمعل المعاكسة.ال يهم ما تبدو عليه الدالئل 

يجب أن يعرفوه عنا، فوداعاً على  ماماً مماأن يحكموا علينا ت
الفور! سوف يتم دعوتنا جميعاً لحزم حقائبنا. لكن المعلمين 

يعاملوننا بلطف على الرغم من المعرفة األكبر التي لديهم عن 
أخطائنا وأفكارنا السيئة، والتي ال أحد مستثنى منها. هذا رأيي 

من مشاركته أيضاً، ونشره بين  وسوف ترضيني إذا تمكنت
ألشخاص الذين ال يلتزمون به. من السهل القيام بعمل جيد ا

لمن نحبهم: من واجبنا إجبار أنفسنا على التصرف بشكل جيد 
ال نحبهم. يقول المعلمين إن أفكارنا تتبع  فيمنوالتفكير جيداً 

االنحرافات التي يتم تتبعها وأن قلة قليلة منا لديها شجاعة 
لئها واتخاذ مسارات ثانية. دعونا نحاول إذاً، نحن الذين على لم

ه المفاسد وخلق استعداد لبذل الجهد في هذا االتجاه، لنبذ هذ
.عادات جديدة وأفضل في التفكير  

على شجاعتك وإيمانك وصدقتك. أولئك الذين، إلى حافظ [...] 
حد ما، يمكن أن يستوعبوا المعلم، فإنهم إلى هذا الحد هم 
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ثلو المعلم ويتلقون مساعدة المحفل في عملهم [...] تمسك مم
كن قوياً وجريئاً وجيداً، وانشر  الشجاع!جيداً، يا صاحب القلب 

.قوتك وجرأتك  

من خالل سقوطنا وإخفاقاتنا  عندئٍذ، قالت بالفاتسكي أنه كان
أننا قد تعلمنا، وأنه ال يمكننا أن نأمل في أن نكون عظماء 

اماً من اللحظات األولى. لقد توقعت هي وحكماء وأقوياء تم
والحكماء من بعدها، هذا النوع من النمو بالنسبة لنا جميعاً. 

م، لم يرغبوا أبداً في أن يعمل أي واحد منا على نحو هي وه
ً  أعمى، .لكن رغبتهم الوحيدة هي أن نعمل معا  

، كتبت بالفاتسكي لي: "كن أكثر إحساناً 1890في عام 
، وأكثر قسوة عليك من على اآلخرين. هذه لآلخرين من نفسك

ئماً األلياف وينتج االحتكاك. آمل نصيحة جيدة. التوتر يضعف دا
.أن تبدد كل سوء الفهم  
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الغيبيةحول الفلسفة الباطنية   
 

 

تقريباً، المتمثلة في  العادة العالميةابدأ بمحاولة التغلب على 
ية. ال تحتكر وضع نفسك في األمام. إنه يأتي من الشخص

في الخلفية. إذا بدأ شخص ما في التحدث معك  أبقيالمحادثة. 
عن نفسه وكل ما يفعله، فال تغتنم الفرصة األولى للتحدث معه 

ال تحدث إال لجذبه ليعبر عن نفسه. عنك، ولكن استمع إليه و
وعندما ينتهي األمر، اقمع فيك الرغبة في التحدث عن نفسك 

أل سؤاالً إال إذا كنت ال تنوي االستماع وآرائك وتجاربك. ال تس
إلى اإلجابة وفحص قيمته. حاول أن تتذكر أنك لست شيئاً 

ً عظيماً في هذا الع  الم، وأن الناس من حولك ال يقدرونك مطلقا
وال يشعرون باألسف لغيابك. تكمن عظمتك الوحيدة في نفسك 

الداخلية الحقيقية، وهذه الرغبة ال ترغب في الحصول على 
وافقة اآلخرين. إذا كنت ترغب في اتباع هذه اإلرشادات لمدة م

اف أسبوع، فستجد أنها تحتاج إلى جهد كبير، وستبدأ في اكتش
 بعض معنى مقولة "أيها اإلنسان، اعرف نفسك"139.

ليس من الضروري أن تكون على دراية بالتقدم الذي تم 
إحرازه. كما أن التاريخ ليس نوع من طفايات الحريق، كما 

نميل إلى الرغبة  الحاضر،. في الوقت 39أطلق عليه البعض 
في معرفة كل شيء في لحظة، خاصة عن أنفسنا. قد يكون من 

                                                           

نُشرت هذه الفقرة بشكل منفصل في الكتيبات الثيوصوفية رقم 145،  139
يجيب على سؤال من أحد المراسلين: "أود أن تدلني  كان .4-3الصفحات 

.على ممارسة عملية كأساس لبدء االنضباط الذاتي  
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المرغوب فيه والمشجع أن نكون واعين تماماً، لكنه ليس 
ضرورياً. إننا نحرز تقدماً هائالً في حياتنا السرية الداخلية التي 

ذلك فقط في بعض  ال ندركها على اإلطالق. ربما سوف ندرك
وهكذا، في هذه الحالة، تمكن العديد من  الحيويات المستقبلية.

األفراد من التغلب على العقبات لفترة طويلة دون أن يدركوا 
.ذلك  

من األفضل أن تواصل واجبك، وأن تمتنع عن محاولة تسجيل 
وقياس تقدمك. يكمن مجمل تقدمنا في طبيعتنا الداخلية، وليس 

تأتي من  مادية التي ينتمي إليها دماغنا، والتيفي طبيعتنا ال
السؤال الحالي. التقدم الجسدي الواضح هو لزوال. وينتهي 
عندما يموت الجسم. في هذه اللحظة، إذا لم نسمح لإلنسان 

الداخلي بإرشادنا، فإن التوازن الطبيعي الذي سنحمله سيكون 
عظماء "فشل". في الواقع، بالنظر إلى أن المعلمين ال -لنا 

لية، فإن النتيجة التالية يعيشون على مستوى طبيعتنا الداخ
ستفرض ذاتها: قد يكون من الواضح أنهم يساعدون كٍل منا 

بنشاٍط بعد التاريخ المذكور، دون أن ندرك نحن ذلك كبشر 
 يعملون من خالل الدماغ البدني140.

                                                           

هذه الفقرة موجودة أيضاً في الكتيب الثيوصوفي رقم 145، ص9.  140
تجيب على السؤال التالي: "... هناك حديث عن تاريخ في المستقبل وهي 

يشير إلى سحب جوانب معينة من تأثير الحكماء، وقيل إن أولئك الذين لم 
يتغلبوا على العقبات قبل هذا التاريخ سوف يضطرون إلى االنتظار حتى 

بيراً قد أحرزنا تقدماً كل يجب أن يكون لدينا إدراك بأننا التقمص المقبل. ه
بما فيه الكفاية؟ هل يجب أن نكون على علم به؟ إذا كان هذا هو الحال، 

.فأنا لست جزءاً من هؤالء األشخاص  
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أنصحك بشدة بالتخلي عن جميع ممارسات اليوغا التي، في 
م يتم االسترشاد كارثية ما ل االت تقريباً، تعطي نتائججميع الح

 بمدرب مختص.

الهزات واالنفجارات التي تشعر بها في رأسك هي دليل على  
أنك لست في الظروف المناسبة لتجربة ممارسات اليوغا، ألن 

هذه الظواهر ناتجة عن آفات في الدماغ، وهذا يعني انفجار 
ألنك كتبت لي عن ذلك حتى  خاليا الدماغ الصغيرة. أنا سعيد

أنصحك بالتوقف أتمكن من انتهاز الفرصة لتحذيرك. أيضاً، 
عن التركيز على المراكز الحيوية، ألن ذلك قد يصبح خطيراً إال 

.إذا كنت تحت إشراف مدرب  

لقد تعلمت أنت، إلى حد ما، قوة التركيز وأعظم مساعدة ستأتي 
طموحك إلى الذات اآلن من التركيز على الذات العليا، ومن 

البهاغافاد غيتا العليا. أيضاً، إذا أخذت موضوعاً أو عبارة من 
وإذا ركزت عليه وجعلته موضوعاً للتأمل، فستحصل على 

.هذا التركيزوال يوجد خطر من مثل  -الكثير من النتائج الجيدة   

بالنسبة لمسألة تفكك الجسم النجمي والفترة التي تسبق الوفاة 
ن الممكن خاللها إدراكها: لم يكن هدفي والتي سيكون م

النسبة لعدد السنوات، إذا كان هو بإجابتي أن تكون دقيقة ب
أنني أشرت إلى عامين كفترة طويلة قبل وفاة الشخص. هناك 

حيث قبل خمس سنوات من وفاة الجسد  -ربما نادرة  -حاالت 
المادي، يمكن للعراف استهالل بدايات التفكك النجمي. ما أردت 

أن أقوله هو أنه، دون الخوض في التفاصيل المتعلقة بالوقت 
وب، يمكن ألولئك الذين لديهم رؤية على هذا المستوى المطل

أن ينظروا إلى تغيير أو للتفكك أو لتفكك الجسم النجمي شريطة 
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أن يكون مقدر لإلنسان الموت من خالل الموت الطبيعي (بما 
مسألة عدد السنوات  في ذلك بسبب المرض). نتيجة لذلك، فإن

في االعتبار هنا ليست ذات صلة. ال يجب أخذ الوفيات العنيفة 
ألنه في مثل هذه الحاالت، ال يتفكك الجسم النجمي مسبقاً. 
ولكي ترى هذا النوع من الموت مقدماً، عليك اللجوء إلى 

وهو استكمال  -طريقة ثانية مختلفة. الموت حسب الشيخوخة 
االستجابة للموت بسبب  ينه فيتم تضم - طبيعي لدورة

دم القدرة على مكافحة يمكن أن يُطلق عليه مرض عوالمرض: 
.التفكك الطبيعي للقوى المتماسكة  

ال يمكنك تطوير العين الثالثة. إنه أمر صعب للغاية، وطالما أنك 
لم توضح العديد من النقاط الفلسفية الجيدة، فإنها ستكون 

ة الفائدة هي جريمة ال معنى عديمة الفائدة، والتضحية عديم
ها العديد من الحكماء: كل لها. ولكن، إليك النصيحة التي يقدم

ثم يوم وبقدر ما تستطيع، وعندما تغفو وأنت تستيقظ، فكر، 
فكر في الحقيقة أنك لست الجسد، الدماغ أو اإلنسان ، ثم فكر

أنت، و "ذاك" هو الروح العليا.  وه" ذاكالنجمي، ولكن "  

ارسة، سوف تقتل تدريجياً الفكرة الخاطئة هذه المممن خالل 
صيانتها داخلياً بأن الخطأ هو الحقيقة وأن الحقيقة التي تتم 

هي الخطأ. من خالل االستمرار في هذه الممارسة، من خالل 
تقديم كل ليلة أفكارك حول حكم الذات العليا، ستصل أخيراً إلى 

.النور  
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ت المعاناة (التي عانى فيما يتعلق بكتاب صوت الصمت ودورا
منها األرهان الذي ال يزال قريباً من اإلنسانية لمساعدتها)141 

 فمن السهل فهم هذا الشيء. 

يجب أن تضع في اعتبارك دائماً، عند قراءة هذه النصوص، أن 
المؤلف ُملزم باستخدام المصطلحات التي يمكن للقارئ فهمها. 

جب أن نقول أن لهذا السبب، عندما نتحدث بهذه الطريقة، ي
وكذلك  -نظرنا  من وجهة -هناك مثل هذه الدورات من المعاناة 

حقيقة أنني ال أملك أي تسلية في حياتي وال أي شيء خارج 
فيمكن اعتبار ذلك بمثابة كفارة  ،العمل في الجمعية الثيوصوفية

كبيرة ألولئك الذين يحبون متعهم. على العكس من ذلك، أجد 
.نكران الذات"، كما يسمونهاالمتعة والسالم في "  

من يشارك في المسار السري لذلك، يجب أن يتبع ذلك أن كل 
يجد سالمه وسعادته في مهمة ال نهاية لها، ويتم متابعتها على 

مر العصور للبشرية. ولكن بالطبع، نظراً لزيادة رؤيته 
ومعرفته، يجب عليه دائماً إدراك العذاب الذي يلحقه البشر 

طأ الذي ترتكبه هو أنك تقرض للكائن "المضحي" بأنفسهم. الخ
التطلعات الضيقة التي لدينا اليوم، في حين أن نفس الصفات و

الرؤية األكبر للروح وقدرتها المتزايدة تجعلنا نقدر بشكل 
مختلف ما نسميه التضحية والمعاناة. أليس هذا واضح هكذا؟ 

لكثير إذا عبر المرء عن ذلك في شكل آخر الصوت، فستشاهد ا
ل هذه ثم يقطعونه، لكن الذي يعم -من الناس يعملون النذور 

النذور مع الوعي التام بالمعاناة التي ينطوي عليها، فإنه 
.سيحترمها  

                                                           

 صوت الصمت، األطروحة الثانية، الصفحات 50-48. 141
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إذا تمكنا جميعاً من تجميع احتياطي من الشيء الجيد لجميع 
اآلخرين، فسنقوم بتبديد العديد من السحب. إن الحماقة وما 

ي في الحقيقة أشياء محكوم عليها أخيراً يسمى بخطايا الناس ه
لى ال شيء إذا تعاملنا معها بشكل صحيح. أن يتم اختزالها إ  

يجب أال نميل أكثر من الالزم، نظير بشر اليوم (نحن جزء 
منهم)، إلى نقد اآلخرين من خالل نسيان الخشبة الموجودة في 

 .أعيننا

ية الوفاء البهاغافاد غيتا ويسوع حكيمان في إظهار لنا كيف
قدنا أن . كلما اعتبواجبنا، دون التدخل في واجب اآلخرين

 سؤالينال على أنفسنا شخصاً ما قد ارتكب خطأً، يجب أن نطرح
 التاليين:

محاكمة هذا لهل أنا في هذه القضية قاضي مؤهل  - 1
  الشخص؟

هل أنا من بين كل العالم، أفضل في طريقتي لفعل  - 2 
، أنني ارتكب سوء سلوك بأي طريقة األشياء؟ هل يحدث، أم ال

مثل "الجاني" أو "الجناة" في هذه الحالة؟ثانية، تماماً نظير   

في لكن هذا هو الذي يقرر مصير المسألة، على ما أعتقد. و
دائرة ***، يجب أال يكون هناك حكم أو نقد. إذا كان لدى بعض 
األشخاص سلوك صادم، دعونا نسأل ما يجب القيام به، ولكن 

ن قط إذا كان األمر يمس الجميع. عندما اإلزعاج يؤلمنا نحف
فقط، فلندع األمر وشأنه. سيجد البعض أنه يؤثر على موقف 
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"االرتقاء"، لكنني أؤكد لك أن القلب والروح واأللياف السرية 
.للرحمة لها تأثيرات أعمق من الفكر  

هذا سوف يقودنا مباشرة إلى الجحيم إذا تركناها وحدها 
. تأكد من ذلك، وحاول قدر المستطاع نشر الروح تحكمنا

في جميع االتجاهات، ألنه خالف ذلك، لن يكون هناك  الحقيقية
إخفاقات فردية فحسب، بل الدائرة، التي أنشأها بالفاتسكي 
باعتبارها نواة نمو محتملة، سوف تفقد حياتها، وتقع في 

.االضمحالل، وسوف يؤدي الفشل إلى العدم  

نون التطور، لكن ليس من الهروب من قامن المستحيل 
رضياً دائماً بطريقة واحدة. إذا تم تحقيق الضروري أن يكون م

نفس النتيجة بوسائل ثانية، فهي كافية. وبالتالي، قد يكون 
الكائن الذي يصل إلى حالة الحكماء في غضون ساعة أو 

 دقيقة، قد اجتاز تجارب ال حصر لها بفعالية.

بح حكيماً ما لم يخطوا ال يمكن ألحد أن يصولكن، في الواقع،  
الخطوات المحددة المطلوبة في مرحلة ما. إذا لم نتوصل أنت 

وأنا، على سبيل المثال، إلى مرحلة النطاسة في هذه 
المنفانتارا، فسنعاود الظهور مرة ثانية الستئناف العمل في 

كثير في الدورة نقطة أو مرحلة تتطابق مع التطور األعلى ب
أنه قد يبدو أننا نجد أنفسنا بدرجة أقل  الية، على الرغم منالت

بكوننا ننظر لها وفقاً للقاعدة التي تكون سائدة في  -مقياس 
.ذلك الوقت  

القانون هكذا. ال أحد يستطيع المضي قدماً ويطري نفسه بأنه 
قد هرب من التيار المعاكس. وكلما زادت قوة الوتيرة، كلما 

لذين يعملون بشكل يصل جميع األعضاء ادت مقاومة التيار. زا
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قاسي في النهاية إلى أن يالحظهم المحفل وبالتالي يتم تحذير 
المحفل األسود أيضاً، ومن تلك اللحظة فصاعداً تثور األسئلة 

ونختبرها بطرق خفية شفافة تفلت من اإلدراك المباشر، ولكنها 
يح قف من التفكير الصحفعالة في تفكيك غير المستعدين بمو

للطبيعة العليا. أقول لك. والتضحية بالذات  

قد يبدو األمر غامضاً بالنسبة إليك، لكن هذه هي الحقيقة وفي  
هذه اللحظة بالذات، نحن مدعوون جميعاً إلى الشعور بالقوى 

.في العمل ألننا مع تقدمنا، يستعد الطرف اآلخر للمعارضة  

انب األسود. يح فيما يتعلق بالجتأكد من أنني أفهمك بشكل صح
ذا: عندما يشارك البشر في العمل لفترة جيدة، وفي أقصد ه
بهذا العمل، فإنهم يجذبون انتباه السحرة  يرتقونالواقع 

السود، إذا كانت لديهم أهمية كافية لذلك. لقد تحولت انتباههم 
 نحوي وهذا يسبب صعوبة من وقت آلخر. 

درع لمثل  ه جميعاً، وهو أفضلفي هذه الظروف ما نحتاج إلي
وهو يتصرف  ،عرائوهو الصبر. الصبر شيء  -ركة هذه المع

بأكثر من طريقة ليس فقط في الحياة الشخصية ولكن في 
.مجاالت أوسع  

يمكن أن تأتي صعوبة تذكر ما تقرأ، أو أي شيء آخر، من 
سبب واحد أو أكثر. في المقام األول، يشير األمر إلى الحاجة 

ر الذي يتطلب منك أن تقرأ وتفكر إلى االنضباط العقلي، األم
فسوف يغير  استمريت،بجدية، ولو لفترة قصيرة كل يوم. إذا 
ن للمرء أن يغير الذوق النشاط العقلي تدريجياً، تماماً كما يمك

ليناسب أنواعاً مختلفة من الطعام الذي يتم امتصاصه في 
يُعرف باسم  فيماالجسم. باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت منخرطاً 
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" فيجب أن تترك هذا قي"الشفاء الميتافيزيالج العقل" أو "ع
األمر جانباً، ألن هذه الممارسة ال تفعل سوى زيادة الصعوبة 

ها. إنه شيء آخر غير االنضباط العقلي الجيد. التي تتحدث عن
باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت أحد أتباع األرواحية بطريقة أو 

ر أو رؤى أو تجارب بأُخرى، أو إذا كنت منخرطاً في أفكا
.نفسية، فقد يكون كل هذا سبب الصعوبة، ويجب التخلي عنها  

ان ال يوجد سبب لليأس. فكر في هذه اآلية القديمة: "أي مك
يوجد للحزن، وأي مكان للشك، في قلب من يعرف أن الذات 

سوى هي واحدة، وأن كل األشياء هي الذات وال تختلف بينها 
بالدرجة؟142 إنها ترجمة حرة، لكن هذا هو المعنى. صحيح أن 
اإلنسان ال يستطيع إجبار نفسه منذ البداية على أن يكون لديه 
إرادة جديدة وإيمان جديد، لكن بالتفكير كثيراً في نفس الشيء 

(هذا على سبيل المثال) سيحصل قريبًا على إرادة جديدة 
. جرب هذه واعتقاد جديد. وسوف يؤدي إلى القوة وكذلك النور

طنية بحتة وبسيطة وقوية. آمل أن ة: إنها غيبية باالطريق
يكون كل شيء على ما يرام، ومن خالل تضعضعك من وقت 

.آلخر، سنكتسب قوة  

تميل مقالة *** إلى إثبات أن بالفاتسكي لم تعلم عقيدة التقمص 
، كما علمت الحقاً، وهذا صحيح تماًما لعامة 1877في عام 

: في ذلك ذلك لي ولآلخرين وقت. لكنها علّمتالناس في ذلك ال
ً 143. عالوة على ذلك، فإن ما كانت  الوقت كما فعلت الحقا

                                                           

 إيشا أوبانيشاد، ج. 6، 7. 142
انظر في "إيزيس مكشوفة النقاب والتقمص""، مقال بقلم جودج  143

(أعيد نشره في مجلة الثيوصوفيا،  1893بر نُشر في المنتدى، أكتو
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تقصده في كتاب إيزيس مكشوفة النقاب يبدو واضحاً تماماً بأنه 
ال يوجد تناسخ للموناد النجمية (وهو اإلنسان النجمي) وبما 

مص، إال أنه من العقيدة الثيوصوفية أن اإلنسان النجمي ال يتق
ا قد علمت جيداً الشيء نفسه في تلك استثنائية، فإنه في حاالت

 الحقبة كما علمته في وقت الحق. 

شخصيا، بالفاتسكي   كثيرا ما أخبرتني عن العقيدة الحقيقية 
طفلي: أنا أعرف ما أتحدث به  وفاةحالة للتقمص، استناداً إلى 

.فيما كانت تفكر وتؤمن به  

ني عنه ألنه، على ما ال أستطيع أن أعطيك التعريف الذي تسأل
تعريف الروح، إال بالقول إن الكون كله  يبدو لي، ال يمكن

يتكون من روح ومادة، واالثنان يشكالن معاً المطلق. ما ليس 
في الروح هو موجود في المادة هو روح وما ليس موجود 

مادة، ولكن ليس هناك أقل جسيم للمادة بدون روح، وال أقل 
ذا كانت محاولة التعريف هذه جسيم للروح بدون مادة. إ

صحيحة، فستجد أنه من المستحيل تحديد أشياء الروح وهذا ما 
.ئماً كبار المعلمين في الماضيقاله دا  

كم من األشياء الصغيرة التي نقضيها عندما يكون هناك الكثير 
من الفترات العابرة! في مائة عام، ماذا سيكون كل هذا قد 

ن قد تم إرساء مبدأ الحرية خدم؟ سيكون من األفضل لو كا
واالندفاع في العمل خالل مائة عام. األخطاء الصغيرة في 

                                                           

). انظر أيضاً ما كتبته بالفاتسكي ببنفسها في 132 عشر،الخامس 
الذي نُشر " مقالتها "إيزيس مكشوفة النقاب والثيوصوفي حول التقمص

عن التقمص  ، وكذلك "نظريات1882أغسطس  في مجلة الثيوصوفي في
.1886واألرواح" ، في مجلة الدرب ،نوفمبر   
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كر مهم جداً [...] ال الحياة ليست شيئاً، لكن التوازن العام للف
شيء يهمني بقدر ما الروح غير الطائفية: بالفاتسكي ماتت 
لتأسيس ذلك، واآلن هو مهدد في منزله. أليس صحيحاً أن 

منعوا الشيال من كشفهم تحت أي أوامر يتصرفوا المعلمين قد 
 منع االبتكارات؟بها، خوفاً من الظل العميق الذي يتبع كل 

.[...] 

ة لسماع أن صحتك ليست جيدة. لإلجابة على أنا حزين للغاي
يمكنني أن أقول لك إن الجسم السليم غير مطلوب، ألن  سؤالك،

واحي. جنسنا البشري في حالة صحية سيئة من جميع الن
في  .بطبيعة الحال، وهو الموقف العقلي واألخالقي الصحيح

نهاية المطاف سوف يعطي الجسم السليم، ولكن هذه العملية 
وهذا هو الحال في كثير من  -تنطوي على مرض  يمكن أن

األحيان. وبالتالي، يمكن أن يكون المرض نعمة على 
يق على المستوى العقلي واألخالقي، عن طر°  1مستويين: 

على المستوى البدني، عن  2والتسبب في انفتاح الطبيعة 
طريق السماح لمرض داخلي أن يؤثر على الكائن الداخلي 

.للتفريغ على هذا المستوى  

مشكلة الجنس ليست هي األكثر صعوبة. أصعب بكثير هو حل 
المسألة الشخصية. أقصد السؤال الشخصي البحت الذي يتعلق 

اء علق المسألة الجنسي حصرياً بإرضبـ "أنا". في الواقع، تت
المستوى السفلي. إذا تمكنت الطبيعة من التغلب عليك على 

هذه األرضية، فهي لم تعد بحاجة إلى محاولة القيام بذلك من 
الجهة الثانية، والعكس صحيح، إذا فشلت في المسألة 

الشخصية، فقد تحاول النجاح في المجال اآلخر، لكن هذه المرة 
.لة للنجاحبفرصة ضئي  
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  [...][عزيزي هارغروف]144 

نحن جميعا نختلف عن بعضنا البعض ويجب أن نتفق على عدم 
وجود وجهة نظر واحدة، ألنه فقط من خالل تعديل األضداد 

يمكن للمرء أن يصل إلى التوازن (االنسجام). ال يولد االنسجام 
من هوية جميع األطراف ... إذا كان الناس فقط يريدون ترك 

بشؤونهم الخاصة فكل  م البعض في سالم والعناية بهدوءبعضه
شيء سيكون على ما يرام [...] من واجب الجميع محاولة 

العثور على واجب الفرد وعدم التدخل في مهمة شخص آخر. 
وفي هذا، من األهمية بمكان أن نفصل عقلنا (وكذلك لغتنا) عن 

. إذا ابه ال عالقة لناواجبات وأفعال اآلخرين عندما تكون 
الخط الدقيق للمشاركة بين العمل وعدم تمكنت من اكتشاف هذا 

.التحرك، فستحقق تقدماً كبيراً   

ال تتوقف للحظة لتفكر في تقدمك، ألنها الطريقة الصحيحة 
إليقافه، ولكن حرر عقلك من اهتمامك بتقدمك، وابذل قصارى 

جهدك. آمل أن تتمكن قريباً من الحصول على تلك الحالة 
قد أنك ستفعل ذلك إذا كنت ية التي ترغب فيها بشدة. أعتالذهن

ترغب في تحويل عقلك عن نفسك قدر اإلمكان وإجباره على 
القيام ببعض األعمال لآلخرين، والتي ستدمر بمرور الوقت 

.انطباعات الذات  

يؤسفني بشدة كل هذه المشاكل والصعوبات التي تهاجمك. 
 ارما وسوف يتغير فيكل هذا يتعلق بالك إنوغني عن القول 

مطاف على مدار الوقت. في هذه األثناء، وظيفتك نهاية ال
وواجبك هو مواصلة جهدك بالصبر والمثابرة. إن اهتمامات 

                                                           

 مقتطف من رسالة مؤرخة في نوفمبر ١٨٩٣ .144
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أصدقائك وأقاربك ليست جزءاً من الكارما، على الرغم من 
ارتباطهم الوثيق بها بواقع هذه الصداقة واألقارب. في حياة 

و ياء أعلى، هناك تساقط سريع أجميع الذين يتطلعون إلى أش
أقل في سرعة سقوط الكارما القديمة، وهذا ما يحدث لك. 

.سيحدث ذلك قريباً وستربح الكثير بالتخلص من أمر غير سار  

نظراً ألن األمر يتطلب أكثر من حياة واحدة للتغلب على الطبيعة 
الشخصية، فمن غير المجدي أن نتخيل كيف ستبدو األفكار 

في الرحلة الطويلة  ي تلك اللحظة. من المؤكد أنهواألشياء ف
بينما تتغير كل الطبيعة، فإنها تتكيف مع جميع الظروف. أشياء 

في الحقيقة ال شيء على  يه ناآلخرو ويالتكثيرة نسميها 
ال شيء سوى شرور سطحية. المحنة الحقيقية  -اإلطالق 

.للجنس البشري ليست كذلك  

، يتم إنشاء عادة، ومع عن طريق حجز وقت معين للتأمل
ينتهي العقل بأخذ الباقي، وبالتالي يصبح التأمل  الوقت،مرور 

افظ في اللحظة المختارة أمراً طبيعياً. لهذا من الجيد أن تح
.دائماً على نفس الوقت قدر اإلمكان  

حيث رأيتني. اسمح لي أن أبوح  -يو  -أنت تسأل إذا كنت في 
األماكن، ولكن بالطبع ال سيما  لك شيئاً سراً. أنا موجود في كل

أين أنت نفسك *** وآخرون من نفس النوع، لكن ليس من 
ي أن أتذكر بأي شكل من األشكال، ألن ذلك يتم دون الضرور

ذا القيد، ألن هذا الدماغ لديه ما يكفي للقيام به هنا. لكي ه
أتذكر، كان علي أن أنسحب وأكرس نفسي على وجه التحديد 

.يحسن األموروهذا لن  -لذلك   
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دورة في المدرسة الثانوية ليست ضرورية للعلوم الغيبية. 
واحد من أفضل أخصائي العلوم الغيبية الذي عرفته، لم يكن 

الكلية. ولكن إذا أضاف إنسان تعاليم جيدة إلى الحدس وإلى في 
طموح كبير، فهو بطبيعة الحال أفضل حاالً من اآلخر. إنني 

وأفكر في معنى الكلمات وعالقاتها.  دائماً ما أستشير القاموس
.افعل نفس الشيء. انها ممارسة جيدة  

قد المهمة القديمة ألتباع الصليب الوردي، على الرغم من أنها 
ماتت ظاهرياً ونظرياً، إال أنها ليست هكذا في الواقع، ألن 

المعلمين شاركوا بها كما يفعلون في حركتنا، وقد نرى حقبة 
يبية الغربية تبدأ في الظهور، بعيداً عن أي جديدة من العلوم الغ

انقسام. يجب أن نكون مستعدين جميعاً إذا تم تأكيد هذا 
.االحتمال  

لتي تراها، راقبها بال مباالة، مستقراً دائماً فيما يتعلق بالصور ا
سواء  -على الذات العليا بااللتفات إليها لتلقي المعرفة والنور 

.كانت الصور تظهر لك أم ال  
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 حول العمل
 

 
  [عزيزي هارجروف]145

نعم ، قضية "أولد"146 قد تم تجاوزها بالفعل، وهي  [...] 46
قصة قديمة غير مثيرة لالهتمام. لقد الحظت أن العمل كان 
يؤتي ثماره. بينما يصاب اآلخرون بالعصبية ويضطربون 

وينامون، ومن وقت آلخر يبدأون في االنتقاد، إذا كنت دائماً 
اً في العمل، تاركاً الزمن، الملهم العظيم، لعمل الجانب مثابر

تاب، ستالحظ أنه بعد وقت قصير سوف يستيقظ اآلخر من الك
كما يقولون  "،اآلخرون الكتشاف أنهم لم يعودوا "في الحلقة

في العامية. افعل إذاً هذا بهذه الطريقة. من الصعب عليك 
ك له، فإنك العثور على واجبك الخاص: من خالل تكريس نفس

تستفيد منه، ومهما كان ضئيل األهمية. واجب اآلخرين مليء 
المخاطر. أمل أن يكون لديك النور الذي يسمح لك بالرؤية ب

والتصرف! [...] أخبر ه.ت. إيدج 147- أن يحافظ على العمل 
جيد. األوقات تتغير، البشر العمل لل من أجل أن يجعل نفسه أداة

                                                           

 من رسالة مؤرخة من نيويورك، ١٨ أغسطس ١٨٩٣. 145
إشارة إلى الهجوم الذي شنه والتر ر. أولد ضد جودج، الذي نشره  146

ي.أولكوت في مجلة الثيوصوف  
  أحد العمال الشباب في المقر العام بلندن.147
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اكن إلى شغلها من ِقبل أولئك يأتون ويذهبون، وتحتاج األم
العمل، والذين يتمتعون ل أنواع الذين يمكنهم القيام بأفض

بنيران التفاني ولديهم الفهم الصحيح، مع وجود أساس أكيد 
.وراسخ ألنفسهم. صداقات للجميع  

أنا آسف حقاً ألن الكثير من الجهد من جانبك للتأثير على 
قتنع بأنك ستنجح في الصحافة العامة كان بال جدوى، لكنني م

ستدرك على نحو نهاية المطاف. أنا أميل إلى االعتقاد بأنك 
ن يشبه مؤكد أن المقاالت األصلية التي كتبها الثيوصوفي

المحليين سيتم قبولها بسهولة من قبل الصحف مما لو كنت 
ترسل لهم مقاالت تم نشرها بالفعل. سيكون لديهم المزيد من 

لي سيكون لديهم اهتمام محلي أكبر ... األلوان المحلية، وبالتا
العمل المتتابع والمستمر كما تنجزه  أنا متأكد من أنه من خالل

ستحقق هدفك، وحتى الصحف األكثر محافظة ستجد أنه من 
.مصلحتها إدراج هذه المقاالت  

كل من *** و *** هما عنصران ضعيفان ونصف متآكالن. 
قيل والقال عن اآلخرين، ويرجع ذلك إلى األسباب التالية: أ) ال

ن الثالثة (ب) العنصر بمن فيهم علّي أنا واآلخرين، في البلدا
شيء، عدم وجود إيمان حقيقي  وفوق كلالشخصي، ج) 

بالمعلمين، ألنه حيثما ال يكون قوياً، فإن العمل ينهار (د) نوع 
) فهم غير كامل للحقائق األولية العام همن الخوف من الرأي 

 وهلم جرا.

بهذا: أفضل طريقة هي القيام بكل ما تستطيع دون القلق  تزمال 
بشأن النتائج. ال عالقة لك بالنتائج، سيتم تولي األمر على 

الجانب اآلخر. نحن حقاً في ذروة عمل العصور وسيكون ذلك 
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أمراً سيئا للغاية إذا كان المحفل يعتمد فقط على جهودنا 
يكفي المضي قدماً  أنهوح الفقيرة. لذا، تابع مهمتك، دائماً بر

وترك الباقي إلى الزمن والمحفل. إذا كان لدى جميع األعضاء 
اآلخرين هذه الفكرة نفسها، فستصبح الجمعية الثيوصوفية 
القديمة أفضل حاالً. ولكن ال نزال نأمل دائماً، ألنه، على أي 
.حال، لدينا بعض أعضائها، وهو أفضل من عدم وجود أحد  

علق بالعقيدة السرية: إنها منجم وهي يت يماأنت محق أيضاً ف
الكلمة التي تصف  -المجلة الخاصة بالمحارب الثيوصوفي 

.وبعض اآلخرين وأنا،جيداً ما نحن عليه، أنت   

لنكن جميعاً خافضي الصوت قدر اإلمكان، ونعمل، ألنه بينما 
يتم إطالق العنان للعدو، فإنه يضيع الوقت، بينما يظهر العمل 

وره عندما ينتهي كل شيء: عندها يمكننا أن ل ني كالمنجز ف
ندرك أنه بينما كان العدو يقاتل، كنا مشغولين بالبناء. فلتكن 

هذه هي كلمة المرور الخاصة بنا [...] آمل أال تهتز أي روح 
ضعيفة على أسسها. إذا كان الجميع يعتمد على أساسهم 

.فلن يهتز أحد الخاص،  
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العملفي حول الحكمة   
 

 

إليك االستنتاج الصحيح: إهمال كل ما يقوله الناس وقصص 
بها. ال ينبغي ألحد أن يتجول بنقل اآلخرين، دون أن نتدخل 

األخبار، ألن ذلك يلهب النار. يجب علينا اآلن أن نتجاهل كل 
شيء وأن نستمر في العمل ببساطة، ونكون صالحين ولطفاء 

اوز كل نقاط يس بولس بالمحبة، لنتجووفقاً لتعاليم القد
 الضعف.

انسحب في صمتك الخاص، واترك كل واحد في أيدي الكارما  
من األفضل مثلنا جميعاً. "الكارما تعتني بما ينتمي إليها. انه 

عدم االنحياز، ألن كل شيء هو عمل المعلمين واالمر متروك 
يرام  لهم لمراقبة الجميع لمعرفة ما إذا كان الجميع على ما

شكل سيء.لواضح أن الفرد يعمل بحتى لو كان من ا  

إذا لم نكن نولي اهتماماً كبيراً بأخطاء اآلخرين، فسيتمكن  
 المعلمين من تخفيف جميع العقبات وترتيب األشياء.

الموقف المتعمد هو مقاومة سلبية هادئة، أو باألحرى هدم  
هو موقف ممتاز وينبغي أن  المواتية،األشرعة ومراقبة الرياح 

بثبات في  في جميع الهجمات. ارتد إلى قلبك، وقف يكون مفيداً 
مكان هادئ. قاوم دون مقاومة. إنه شيء ممكن ويجب القيام 

به. مرة ثانية أقول، إنها مجرد قول إلى اللقاء، مهما حدث 
حتى لو كان الموت الذي ال يقاوم. باألمس كان لدينا زالزل 
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رض في عني أن النفوس المفيدة قد ولدت على األهنا، وهذا ي
لكن أين؟ -مكان ما   

  [العزيز هارغروف]148

في هذه اللحظة، بهذه الدقيقة بالضبط، ال   حسناً![...]   
هذا  وفيلماذا ال تتبنى موقفاً مرناً  قوله.أعرف تماماً ما يجب 

الشأن؟ ال يتمسك أحد علماء الغيبيات بمشروع بشري فاني 
معين. معين. لذلك، ال تركز عقلك من جديد على مستوى 

انتظر. كل شيء يحدث لمن يعرف كيفية االنتظار بشكل 
قدر صحيح. اجعل نفسك، من جميع النواحي، أداة مثالية 

 اإلمكان ألي نوع من العمل. يبدو لي اآلن أن كل األشياء
الصغيرة التي تعلمتها مفيدة لي في هذا العمل الذي نقوم به. 

حدة من أهم السهولة في طرق العمل والتعبير اللفظي هي وا
األشياء التي يجب اكتسابها. الراحة في الفكر والثقة أفضل من 

جعلنا على اتصال مع أي شيء آخر في هذه المهمة التي ت
شخص أكثر حكمة، كان اآلخرين، أي بقلب اإلنسان. كلما كان ال

بإمكانه مساعدة اآلخرين أكثر، وكلما كانت عالمية، كان ذلك 
.أفضل [...]  

سوف تجدك جاهزاً: ال أحد يعرف متى  ساعةعندما تدق ال 
سترن، ولكن يجب عليه االستعداد لذلك. كان يسوع، كما ترى 

كيم بالعلوم الغيبية فعلياً: في مثال العذارى الجاهالت، أعطى ح
قاعدة غيبية حقاً، وهو أمر جيد أن نعمل بها. نحن ال نفوز بأي 

ة، بل القو ليس فقط -شيء، لكننا نخسر الكثير بفقدان الصبر 
أيضاً إمكانية الرؤية والحدس [...] ال تقرر أي شيء على 

                                                           

 مقتطفات من رسالة مؤرخة في ٧ أكتوبر ١٨٩٣. 148
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عجل. انتظر. ال تضع خطة محددة. انتظر حتى يحين الوقت 
التخاذ القرار، ألنه إذا قررت قبل اللحظة المناسبة، فإنك تخاطر 

بالتسبب في حدوث تشويش [...] تحلى بالصبر والشجاعة 
.واألمل واإليمان والمزاج الجيد  

ة األولى لتصبح إيجابياً ومركزاً في النفس تكمن في الخطو
اإلنجاز البهيج للواجب. حاول أن تكون مسروراً في القيام بما 
هو واجبك، وخاصة واجبات الحياة اليومية الصغيرة. عندما 

تفعل شيئاً، ضع قلبك فيه. هناك العديد من األشياء التي ستكون 
أعيننا عليها. إذا  فتحناجميلة ومشرقة في هذه الحياة، إذا 

أدركنا هذه الحقيقة، فسنكون قادرين على تحمل المشاكل التي 
.تأتي إلينا بهدوء وصبر، ألننا سنعرف أنها فقط عابرة ومؤقتة  

يمكنك تقوية شخصيتك من خالل االهتمام باألشياء الصغيرة 
ومهاجمة العيوب الصغيرة واحدة تلو الثانية، وفي كل فرصة 

خلق تدريجياً الموقف الداخلي المصنوع سوف يصغيرة. هذا 
من االهتمام والحذر. عندما يتغلب المرء على العيوب الصغيرة 
ويتغلب على تجارب الفرص الصغيرة، تصبح الشخصية أقوى. 

الحظ أن المشاعر والرغبات ال تنتمي فقط إلى الجسم. إذا تم 
إبعاد العقل عن هذه الموضوعات عن عمد وتثبيته على 

لى، فسيحدث أن يتبع الجسم العقل ويصبح أكثر غل أعشوا
انصياعاً. يجب أن يستمر هذا الصراع، وبعد فترة، يصبح 

أسهل. الشيخوخة تنتج فقط هذا االختالف: آلة الجسم أقل قوة. 
خالف ذلك، في سن الشيخوخة، تظل األفكار كما هي، شريطة 

.أن نسمح لهم بالتطور دون قطع أجنحتهم  
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. يراقب القانون الجيد كل شيء، وكل ما للقلقال يوجد سبب 
يتعين علينا القيام به هو واجبنا كما هو من يوم آلخر. أنت ال 
تربح أي شيء من خالل القلق بشأن أي شيء، أو تقلق بشأن 

وثانياً عدم استجابة األشخاص. أوالً، نحن ال نغير الناس، 
 الصبر، نضع عقبة غامضة على طريق ما نرغب في بفقدان

ا يُطلق عليه فعله. من األفضل تسليح النفس بجرعة جيدة مم
عادة الالمباالة، ولكن، في الواقع، هي ثقة هادئة في القانون 
إلى جانب الوفاء بواجب الفرد، كونه قانع بفكرة أن النتائج 

يجب أن  مهما كانت في نهاية المطاف، ستكون بالضرورة كما
ي تفكيرك الداخلي فكرة تكون. فكر في األمر وحاول أن تدمج ف

تقلق، وأن كل شيء سيكون على ما  أنه من غير المجدي أن
يرام، مهما حدث، وأنك مصمم على أن تفعل ما تراه أمامك 

.يستريح على الكارما في كل شيء آخر  

أنا آسف لسماع المصاعب التي تمر بها. ومع ذلك، كنت تعلم 
م، والغرض من نه يتعين عليهم أن يظهروا أنفسهم: لذلك نتعلأ

الكامل من التعلم. لذلك، مهما الحياة هو التعلم. وهو يتألف ب
.كما تقول قبولها،كانت المصاعب قاسية، فإنه من الجيد   

هل تعرف معنى أن تقاوم دون مقاومة؟ هذا يعني، من بين 
ير من الطاقة "من أمور ثانية، أنه ليس من الحكمة إنفاق الكث

".قوة الروح   

ه متورطاً في دوامة األحداث جد المرء نفسفي القتال، ي
واألفكار، بدالً من أن يسكن في المحيط العظيم للذات، الذي هو 

غير مضطرب أبداً. اآلن أنت تدرك ذلك. لذلك، مّد إلى الخلف 
لتترك لنفسك، وانظر كيف تتدحرج موجات الحياة بدورات 
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شياء اية أقدامنا ومن ثم تحمل معها العديد من األمتتالية لغ
الستالمها. ومع التي ليس من السهل خسارتها، وال ممتعة 

ذلك، كلها تنتمي للحياة، إلى الذات. اإلنسان الحكيم ال يملك 
.ممتلكات شخصية  

القتال ليس هو الموقف  على أي حال، أنت محق في قولك أن
الصحيح. حارب بهدوء. هذه هي الطريقة التي يستخدمها 

تجاه اآلخر هو بالضبط كما تقول المعلمين. رد الفعل في اال
[...] لكن المعلم لديه الكثير من الحكمة لدرجة أنه نادراً ما 

في أي وقت. في ذلك إذا كان اللهم ية رد الفعل، هذا يكون ضح
ببطء. لكنها طريقة آمنة [...] أعرف مقدار  لهذا السبب يسير

ية الغيوم التي تأتي وتذهب. وهذا جيد. انتظر، كما تقول األغن
.أنها تتبدد  

فيك معنى "أنت ذاك". أنت الذات. هذا هو ما  أيقظاستيقظ، 
يجب أن نفكر به أثناء التأمل. وإذا كنت تعتقد بذلك، حسناً! 

ن حاول اآلن إدراكه أكثر أخبر اآلخرين. لقد قرأته بالفعل، لك
 فأكثر كل يوم وبعد ذلك ستحصل على كل ما تريد149.

جدها بالتأكيد، وهذا كل ما إذا كنت تبحث عن الحكمة، فست
طلبه، كل ما تحتاجه. أنا سعيد ألن كل شيء يبدو على ما ت

يرام. سيكون هذا هو الحال دائماً إذا اعتنى الجميع بشؤونهم 
.عقولهم عن أي شيء آخرالخاصة وصرفوا   

                                                           

أي.ت.هارغروف، بتاريخ نيويورك،  .E. T مقتطفات من رسالة إلى149
.1894سبتمبر  29   
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الصبر هو في الحقيقة أفضل وأهم شيء ألنه يشمل الكثير من 
ذا لم تكن هادئاً ومستعداً الباقي. ال يمكنك الحصول عليه إ

لمواجهة حالة الطوارئ، وبما أن الهدوء ضروري حتى يمكن 
لروح، فإننا ندرك مقدار أهمية الصبر. كما أنه يمنعنا سماع ا

: بالتسرع، يمكننا سحق بيضة جيدة، أو من تسريع عمل ما
هزيمة مشروع جيد، أو دفع لوقت الحق، كارما كانت على 

الي منع حدوث بعض النتائج المفيدة. استعداد للتجلي وبالت
لذلك، ال تضعف وحاول أن تتحلى بالصبر في كل شيء صغير 

عر قريباً أنها تتطور، ومعها ستنمو في حياتك اليومية: ستش
أثير سيُمارس على اآلخرين. ومن أجل مصلحتهم فيك قوة وت

في حين أنه ستأتيك مساعدة أكبر وأكثر حساسية من الجانب 
.شياءالداخلي لأل  

استحلفك بالسماء، ال تتجول ناقالً القصص أو المعلومات من 
شخص آلخر! سابقاً، كان يحدث في بعض األحيان أن الشخص 

أضمن طريقة إلثارة  الذي أحضر األخبار إلى الملك تم إعدامه.
المتاعب من نقطة الصفر هي تعميم الكالم. فسر كلمات الغيتا 

نه ال عالقة لك على حول واجب الجميع على أنها تعني أ
اإلطالق بأفكار الناس الغريبة، وما يقولون، والحقائق المتعلقة 

بالفعل ما يكفي للقيام به لالهتمام بهم، وما إلى ذلك، ألن لديك 
اص [...] إنه كثير، إنه حقاً الكثير من الجهد بواجبك الخ

لمحاولة خلق وئام. إنه يأتي من توازن التناقضات، وينشأ 
] لم أشارك [...ن أي محاولة إلثبات انسجام القوة التباين ع

مطلقاً في مثل هذه األعمال: أقول لنفسي إنه ال يهمني مطلقاً 
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لم يحدث وأنا أنتظر وصول األشياء لي، وأشكر السماء إذا 
.150 ً  ذلك. وهذه قاعدة جيدة بالنسبة لك أيضا

 

  عزيزي هارغروف

على لندن  ينبغيالهند] اآلن بعد مغادرة آني [بيزانت] [إلى  
تذكر:  التالية،التفكير في النقاط   

أ) أن تحافظ في حالة غيابها على والء القلب والحقيقة والفكر. 
التعاون أفضل من يجب التخلي عن النقد. انها غير مجدية. 

النقد. واجب اآلخر أمر خطير بالنسبة لمن ليس هذا واجبه. 
نقد غير يجب أن نحذر من الخطر الخبيث المتمثل في ال

األخوي، ومنعه من التمسك به، ووقفه. على سبيل المثال 
.بيمكنك القيام بالكثير، وكذلك بالكلمة، في الوقت المناس  

لحفاظ عليه. ال تسمح ألي الهدوء هو اآلن ما تحتاجه، واب) 
تهيج بالبقاء في الداخل. إنه عدو بشري. ال تتضعضع بكل 

كن أبداً من ة لن تتموالكبير ،التي يستفزها الفرص الصغيرة
.مضايقتك مرة ثانية  

.التضامن) ج  

 د) قبول اآلخرين151.

                                                           

 مقتطفات من رسالة إلى هارغروف.إي.تي.  25 نوفمبر 1893. 150
رسالة مؤرخة ١٨ أكتوبر ١٨٩٣، كتبت في وقت كان فيهىجودج  151

السيرة  -ي بيزانت كانت تنقلب عليه. انظر كتيب يعرف فيه بالفعل أن آن
.يةالذات  
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ليس من الحكمة أن نحلل دائماً أخطائنا وإخفاقاتنا، الندم 
سعينا الستخدام كل طاقتنا في خدمة مضيعة للطاقة. إذا 

 القضية، فسنرى أننا سنرتفع فوق أخطائنا وإخفاقاتنا.

إذا حدث ذلك من جديد  وعلى الرغم من أننا لسنا آمنين، 
د فقدوا قوتهم إلسقاطنا. بطبيعة الحال، يجب أن فسيكونون ق

نواجه أخطائنا ونحاربها، لكن قوتنا لمثل هذا الصراع ستزداد 
وعدم اهتمامنا بالشخصية. هذا ال يعني أنه ال يجب أبداً بتفانينا 

.أن نبقى حذرين بشأن أفكارنا وأفعالنا  

الروح  الذات الداخلية هي جزء منإذا كنت تثق في حقيقة أن 
العظيمة، فستتمكن من التغلب على هذه المشكالت المزعجة. 
وإذا أضفت إلى ذلك االهتمام المناسب لصحة الجسم المادي 

 فستكتسب قوة في جميع المجاالت.

ال تعتبر أي شيء بأنه فشل، بل اعتبر نجاحاً كل فشل ظاهري  
ر الحقيقي يكمن في الجهد واجهته بعد جهد حقيقي، ألن االختبا

والدافع، وليس في النتيجة. إذا كنت ترغب في التفكير في هذه 
.غيتا، فستستمد منها بعض القوة فقاً لروح البهاغافادالفكرة و  

كما كان من قبل، اليوم أيضاً، سأفعل كل شيء من أجلك، وهذا 
نفسه. ب جهوده لأن يبذ كل واحدشيء صغير، ألنه ينبغي على 

مخلصاً وصادقاً، وتوخى الحذر من عالمات عاً بالبقاء كن قان
واجباتك، يوماً بعد يوم، دون التدخل في شؤون اآلخرين 

يقك أسهل.وستجد طر  

من األفضل أن يموت اإلنسان أثناء قيامه بواجبه، من القيام  
بواجب شخص آخر، حتى لو كان بشكل كامل. ابحث عن 
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حقيقية لجميع الكائنات السالم الذي يأتي من إدراك الوحدة ال
وفهم عدم أهمية الفرد. تخلى عن كل شيء إلى الذات، من 

.أعماق العقل والقلب، وسوف تجد السالم  

الضجر المميت الذي تتحدث عنه هو أحد تجارب هذه الحقبة 
لكن لدينا معنا أناس جادون ومخلصون ويمكنهم أن يتصرفوا 

ا أقوى من كل مثل الصالحين في المدن القديمة، ألن أفكارن
وسوف تحل  بالتأكيد،والتي سوف تموت  -المادية في عصرنا 

العصر والشر محلها الحقيقة. سيكون عليك التأكد من أن روح 
والالمباالة من الناس لن تسبب المرارة فيك. هذا ما نلتقي به 

.أنت في أمان تحذيرك،دائماً في البداية، ولكن اآلن، بعد أن تم   

صيات في كل وقت، أن غزوك. تجاهل الشخال تدع المرارة ت
المعركة هي من أجل قضية وليس ضد أي شخص. ال ترمي 

تسمح بأن يُطلب من الناس المغادرة الحجارة. كن محباً. ال 
مهما فعلوا. إذا أرادوا المغادرة، فدعهم يرحلون، لكن ال 

تستخدم التهديدات أو العقوبات االنضباطية: هذا ال يسبب الخير 
.ثير من الشربل الك  

قل لي، استمع لي، ال يهمك ما عليك القيام به. إذا كان يتوجب 
ليك القيام به، وسيعني عليك المغادرة، فاقبلها كشيء جيد ع

هذا األمر شيء جيد بالنسبة لك ولهم، ولكن إذا كانت محنة 
مستمرة، فلن يخرج منها شيء جيد، ولن تستخرج منها 

 شيء.

بتسامات قة [...] ستكون مسابقة لالطبّق نظرياتك بهذه الطري 
إذا عرفنا حقاً أعمالنا [...] ال تخاف أبداً، وال تحزن أبداً وحل 

.كوك بسيف المعرفةجميع الش  
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أعتقد أنه سيتم مساعدتك إذا كنت تحاول فقط مساعدة بعض 
في محنة، فقط من خالل التحدث الذين هم األشخاص الفقراء 

كنت غير قادر على مساعدتهم  إليهم والتعبير عن تعاطفك، إذا
قة الوحيدة هي إعطاء بعض على الرغم من أن الحقي -مالياً 

عمل، إذا تم تنفيذه بروح حقيقية الفرنكات لشخص محتاج هو 
(روح اإلخاء)، فسوف يساعد الشخص الذي يُعطى له. أقترح 
عليك هذا ألنك بذلك ستنشئ روابط تعاطف جديدة بينك وبين 

ولة لتخفيف أحزان اآلخرين أو معاناتهم اآلخرين، وفي محا
.ستشعر أن القوة تأتي إليك عندما تكون في أمس الحاجة إليها  

ون في أوقات الفراغ: إذا التزمنا الصمت فلن يتبعوه أنهم يندثر
وبما أنه كان هناك بالفعل ما يكفي من اإلثارة، فمن األفضل 

القصة تأتي عدم تفاقمها بالحديث عنها. القوة الوحيدة في هذه 
من االهتمام الذي نوليها لها. إن أفضل موقف بالنسبة لنا 

سجام تام هو جميعاً ممن يرغبون في العمل بجدية وفي ان
.الحفاظ على الهدوء في أي مسألة لها جانب شخصي  

الصمت، يا عزيزي، يستحق نظير الصبر. سوف يضحك جيداً 
األشياء  من يضحك باألخير، والزمن لديه قوة شيطانية لطحن

[...] استغل الوقت الكتساب الهدوء والقوة الصلبة، ألن النهر 
 الكبير ليس بسبب قاعه العميق ولكن بسبب حجمه.152

ارتاح دائماًعلى الذات العليا الخاصة بك: هذا هو ما يعطي 
القوة ألن الذات تُستخدم من كل من يريد. ثابر، وشيئاً فشيئاً، 

                                                           

من رسالة إلى إي. ت. هارغروف، بتاريخ، نيويورك، 6 فبراير  152
1894.  
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لتفكير الجديدة ستطرد المثل المثل العليا الجديدة وأشكال ا
.األبدية الصيرورةالقديمة. إنها   

متوقعة، لكن  بطبيعة الحال، من المتوقع أن تكون الصعوبات
لدّي سبب لالعتقاد بأن حصان الحرب القديم لن يخاف 

بسهولة، ولن يتم إزالته من الطريق. أبذل قصارى جهدك لخلق 
ضامن ... إن أسدنا والحفاظ على األفكار الجيدة واإلحساس بالت

القديم في البنجاب ليس بعيداً إلى هذا الحد، ولكنه ال يزال غير 
شخاص، وال في الحالة التي موجود حيث يفكر بعض األ

.يتخيلونها  

يصبح الدرب أكثر وضوحاً ونحن نمضي قدماً، ولكن أيضاً، 
وبقدر ما أصبحنا نحن أكثر وضوحاً، نصبح أقل صبراً بشأن 

.الدرب أمامنا  

هناك خدمة موضوعية ونظيرتها الداخلية، والتي، بكونها 
.أقوى، ستظهر في النهاية في الخارج  

تأثير الغضب، ألنه على الرغم من أن الغضب ال تحكم تحت  
.يرحل، إال أن الحكم يبقى  

إن الوعود التي قطعتها على نفسي هي مقيدة لي مثلها مثل 
.اآلخرين  

هللا وليس بعضكم لبعض. كونوا عشاقاً حقيقيين، لكن عشاق 
ا البعض، في الحدود التي تعكسوا فيها هللا لنحب بعضن

.موجود في كل واحد منالبعضكما، ألن هذا هللا هو   
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كلنا، انا ايضاً. لم نكن شيئاً أبداً، لكننا مستمرون. ما نحن عليه 
.حالياً يكيف ما سوف نكون عليه  

تفاهة الشؤون  إدراكللتعويض عن البرودة الرهيبة التي تلهم 
اإلنسانية، يجب علينا أن نغرس في أنفسنا تعاطف كبير، بما 

ا الجهد، يؤدي الستقرار في ذلك شخصنا. الفشل في بذل هذ
الجفاف، البرودة، القسوة  االحتقار في النهاية وينتج عنه

.التي تحظر كل عمل جيد والتثبيط،التنافر   

نك إذا نظرت إلى أعلم أن غيابه يمثل خسارة لك، لكنني أعتقد أ
من  فيها،أنها في الذات، وهي  كل األشياء وكل األحداث على

خالل عمل نفسك كجزء من كل شيء، ستجد أنه ال يوجد سبب 
حقيقي للحزن أو الخوف. حاول فهم هذا واكتسب الثقة وحتى 

.الفرح  

مق بسبب الحياة القديمة في هناك أودية يكون فيها الظالل األع
ذلك فإن شدة الحب والطموح العالمي يمكن  أجساد ثانية، ومع

.تبددهما في غمضة عينأن   
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 الكتاب الثالث
 

 

 إلى جميع الذين وجدوا، في كتابات ويليام كوان جودج
المشورة والتوجيه والتشجيع في كل منعطف من الحياة 

 وفي جميع الظروف.

1946مارس  21   

 

 

 

ثيوصوفيا مقتطفات ُجمعت من قبل محرري مجلة ال
).ة وليام كوان جودج(طبعة الذكرى الخمسين لوفا  
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 توطئة

 

أنه سيكون "مفيد  لقد قال وليام ك. جودج عن مقال ثيوصوفي
، والتصحيح، أن تعلم العدالة". تأثير كتاباته، ولألقناعللعقيدة، 

سواء كانت مقاالت أو رسائل إلى أصدقائه وشركائه 
ان أكثر سعادة من "الرسائل الثيوصوفيين. لم يكن هناك عنو

.التي ساعدتني" ألنها تعبر عن بساطة وقوة وليام ك. جودج  

 

ذي أشار إليه جاسبر نييماند (أو إن "التواضع الرائع" ال
السيدة آنذاك جوليا كامبل فيربالنك) في مقدمة كتابه األول 

الذي قد أخفاه إلى حد كبير عن القارئ المتهور، الذي يمنعه 
فإن "المساعدة" التي  الواقع،من الفهم. في  عدم مبالته

تصاحب هذه الكلمات البسيطة والمباشرة للسيد جادج ال يمكن 
إليها إال من القلب المفتوح، إلى الروح المتحمسة  الوصول

"للرؤية الشفافة للمعاقين  مهمته،والحرة. وناشد، كما كانت 
 ً وفي رسالته السابعة إلى جاسبر، قال: "لقد  "،بصريا
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وقلت لهم الكلمات الدقيقة. كشفت لهم  الكثيرون،استوقفني 
قلبي الحقيقي، ولم يسمعوا شيئاً، ظنوا أن القلب كان شيئاً 

".آخر  

لكن البعض سمع وفهم، كما هو الحال اآلن، ولهم، يعلن السيد 
جودج، على األرجح وعلى نحو أكثر حميمية، أنه في بعض 

ر اتصلوا بشيء آخر غياألحيان، قد ال يكون األمر كذلك لو 
جوهر أو حضور السيد جودج، كما هو متأصل في كلمته 
المكتوبة. جودج المعلم هو شخصية حية. جودج الصديق 

.مثالية وحقيقة -الروح العظيمة  وجودجالرفيق األكثر تعاطفاً،   

"في أي مهمة عالية  -لقد مر نصف قرن من مغادرته المشهد 
فاتسكي ال دور الذي تلعبه بالنحن لسنا على علم بها". أن ال

ألنه لن يكون مفهوماً.  العالم،يمكن أن يُعزى بشكل صحيح إلى 
ال يمكن أبداً احترام خدمته وجهوده، ولكن يمكن أن يُنظر 

.ا من خالل الطبيعة الحدسيةمإليه  

 من أجل أن يكون هناك صورة أكثر اكتماالً عن وليام ك. جودج
اعدتني" بعناية وتوسعت إلى فقد تم تحرير "الرسائل التي س

ما، في إشارة إلى المنشورات األصلية، وبشكل رئيسي إلى حد 
). تم إجراء تصحيحات نمطية واضحة (الدربمجلة جودج 

وتمت إضافة حواشي  -على هذه الرسائل المكتوبة على عجل 
قارئ سفلية حتى ال يحتوي الكتاب على أي أمور سطحية لل

جوع إلى المجالت الثيوصوفية الجديد، وكذلك لتسهيل الر
قديمة التي استنفدت منذ زمٍن طويٍل. ال  
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وحيثما أمكن، تمت اإلشارة إلى إعادة طباعة المقاالت 
المذكورة في مجلة الثيوصوفيا التي يمكن الوصول إليها 

.بسهولة أكبر  

 كانت "الثيوصوفيا " هي االسم الذي سلكه الدرب، تحت
وهو تغيير  عشر،لحادي إشراف السيد جودج، في مجلده ا

يمكن اعتباره مساراً للعمل في المستقبل. ومع ذلك، فإن العدد 
كان يحمل نبأ وفاته.  - 1896الثيوصوفيا لشهر أبريل  -األول 

، أسس روبرت 1912بعد مرور ستة عشر عاماً، في عام 
محفل  ورفاقه " جودج،كروسبي، طالب ومتعاون مع السيد 

"تقمص" لمجلة الدرف  حديثاً،حدثين الثيوصوفيين المتحد" الم
في مجلة جديدة، باستخدام العنوان الذي اختاره السيد جودج. 

ال تزال هذه المجلة تنشر وتتناول حاجة ملحة للراغبين في 
.دراسة مقاالت المجالت للسيدة بالفاتسكي والسيد جودج  

ائل، تمت إضافة بعض في هذه الطبعة نصف السنوية من الرس
وصفها المحررين في  لمنتقاة"، باتباع الطريقة التي"األفكار ا

المقدمة الثانية. تم تمرير مجلدات الدرب العشرة بعناية فائقة 
وتم جمع جميع االقتباسات من رسائل جودج، سواء كانت 
طويلة أو قصيرة، هنا. تم إعادة إنتاج العديد من "حوارات 

حت لة من الدرب الذي قدمه جاسبر تطاولة الشاي" (سلس
لجوليا كامبل فيربالنك) بالكامل  -االسم المستعار "يوليوس" 

لغناهم بمواد من جودج، ولتوضيح كيف كان طالب ذاك اليوم 
يقدمونها مع تعليقات السيد جودج، الذي أخفى هويته تحت 

.ستار متنكر  
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مزخرفة بنقوش من "رسالة من  غالبًا ما كانت مقاالت جاسبر
بحيث تأتي عدة مقتطفات من  - دائماً السيد جودج -صديق" 

إلى أن "رسائل عن الحقيقة" التي  هذا المصدر. تجدر اإلشارة
وضعها جاسبر في المجلد الثاني من الدرب، تحتوي على بعض 

العبارات التي علق عليها جودج في الكتاب األول. لم يكن 
غرور بكونه مؤلفاً، كما أظهرت مجموعة للسيد جودج أي 

ء التي استخدمها بنفسه في الكتابة، وكان متنوعة من األسما
على أفكار قبل أن يقلق الناس بشأن  الحصول لىحريصاً جداً ع

م بدء تت كانت ما تم منحه. يمكن للمرء أن يتخيل بسهولة كيف
 كانمحادثة معه، عبقرية المؤلف، المؤلف الحقيقي للمقالة 

.موضع تساؤل  

، أقوال من هناك مجموعة ثانية من المقتطفات من الدرب
دج)، تشير إلى طابع "بسرعة" (يخبرنا جاسبر أنه جو

"تجاربه النفسية" وبعضها له معنى عميق بوضوح. كما 
سنرى، كانت "مناقشات طاولة الشاي" غنية بتفسيرات السيد 

سانيين" جودج لألحالم والرؤى. كان هناك العديد من "النف
ذلك الوقت  في الجمعية في -بما في ذلك جاسبر  -الطبيعيين 

السليمة تجاه وساعدت كتابات جاسبر في إيجاد موقف الفطرة 
الناس "النفسي" وكذلك إعطاء أساس فلسفي لتجارب بعض 

ً  والجميع .مرة واحدة على األقل ،تقريبا  

 فيما يتعلق بالظواهر بشكل عام، فقد ذُكر أن "وجود جودج
وبالفاتسكي قد تسبب في ظواهر أكثر مما يمكن وصفه في 

جلد واحد".م  
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مئات األشخاص الذين رأيتهم في وضح النهار أو في ضوء  
. "دون 1878إلى عام  1875مصباح الغاز الحارق، من عام 

سبب آخر، مثلت هذه التجارب مؤهالته للمناقشة مع نفوذه 
. بعض هذه "وسلطته في السؤال الكبير المتمثل في: الظواهر

ع م الغيبية ماألحداث الموضحة في "محادثات حول العلو
"محادثات وسلسلته 36،3" في مجلة الثيوصوفيا بالفاتسكي

إلى  ر، تشي2،1" في مجلة الثيوصوفيا حول العلوم الغيبية
.سبب تفضيل بالفاتسكي لذلك مع مظاهر للقوى الغيبية  

 1884الرسائل التي كتبها جودج في لندن وباريس في عام 
 قصوى للطالبتقدم مرحلة من حياته والتي هي ذات أهمية 

المصمم في العلوم الغيبية، لقصة السيد جودج في هذه 
ومراقبة كيفية عملها في حياته الطبيعة الخاصة. األحداث،  

على العديد من النصائح للتالميذ الذين يجب الرسائل حتوي ت  
.عليهم يوماً ما مواجهة هذه التجارب العالمية للدرب  

سبب دج "غارق" بللوهلة األولى قد يبدو أن السيد جو 
الصراع واالضطرابات في هذه الساعة. ومع ذلك، فإن األدلة 

تبين أنه لم  -على سبيل المثال، التكرار المستمر  -الجوهرية 
يتم ضعضعته مرة واحدة. مركزه الروحي، بغض النظر عن 

مضايقة ومعاناة الفرد الشخصي. يتم تقديم جانب آخر من 
الثاني من "حكاية ، في الجزء حياته، خالل هذه الفترة الحرجة

ً  "،غريبة في لندن  حيث يروي السيد جودج أنه قابل حكيما
والتعليمات المعطاة له. ولكن قبل كل شيء، تؤكد هذه الرسائل 
من لندن وباريس ما كان القارئ الحدسي للرسائل إلى جاسبر 
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قد خمنت بالفعل: أي من خالل كتابة اختبارات وتجارب 
.كان يعرف ما يتحدث عنه دجفإن جو التالميذ،  

منذ فترة طويلة "قصص" السيد جودج قد استنفدت وعرضت 
أكثر صدقاً من -ألول مرة ككتاب. تنتمي هذه القصص 

حرفياً إلى قصة جودج وتوضح استخدامه لألسماء  -االدعاءات
المستعارة. عندما يرغب في اإلدالء ببيانات حول األسس 

لة تتعلق بالشخصية أو سأالموضوعية، بصرف النظر عن أي م
السلطة. اقترح السيد كروسبي، الذي بدأت صداقته مع السيد 

:1886جودج في سنة تأسيس "الدرب" في عام   

من المعروف أن وليام جودج قد استخدم أسماء مستعارة في "
العديد من المقاالت المنشورة في مجلته "الدرب"، من أجل 

ت معنى غيبي باطني ذاإخفاء هويته، خاصةً في حالة مقاالت 
تهدف إلى نقل المعلومات إلى الطالب اليقظ. يجب على القارئ 

أن يعتبر كل هذه الكتابات روايات للحقائق واألحداث ذات 
األهمية المباشرة للمؤلف. أولئك الذين يفهمون العودة الدورية 
لألفراد إلى الوجود المادي بكل اتجاهاتهم المكتسبة وعالقاتهم 

سيجدون تحذيراً ونبوءة للمستقبل في ذلك الوقت ن مع اآلخري
في العديد من المقاالت، التي هي أدلة يمكن الحصول عليها 

عن طريق مقارنة ما كان وقتها قد ُكتَِب مع ما حدث الحقاً في 
".التاريخ يعيد نفسهإن تاريخ الحركة. حقا   

 عند قراءة الرسائل، ينبغي للمرء أن يضع في االعتبار بيان
  الذي يقول: دججو

"لقد كتبت الرسائل [إلى جاسبر] في سياق المراسالت العادية  ا
المنتظمة مع األشخاص الذين تم إرسالها لهم، ولم تكن هناك 
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 .  هذه كيفية كتابة جودج لهذه السلسلة من"نية لنشرها
.الدربثتلي في غبيرترام كيإلى الرسائل   

معته ر األول الذي سكثيراً بالحوا لقد تأثرت السيدة فيربالنك
عن التعاليم "لدرجة أنها انضمت إلى الجمعية الثيوصوفية 

خالل األسبوعين الالحقين، ثم بدأت عملها المتواصل 
.للثيوصوفيا  

:تابعنو  

 نيويوركتعيش مع والديها بعيداً عن  السيدة فيربالنككانت 
كتبت للدرب تحت أسماء "يوليوس" و "اغوست والدينسي" 

باسم "جاسبر نييماد"، باإلضافة إلى  ما بعدثم في "،و "ج
مقاالت غير موقعة مع الباحثين في الجمعية الثيوصوفية. في 

ذلك الوقت، كان هناك عدد قليل جداً من الكتاب في الجمعية 
يراً ما كتبوا لدرجة أنهم اضطروا إلى أخذ أسماء متعددة، وكث

.المالحظات أو أنهوا مقاالت ثانية  

ت "جاسبر نييماند"، فإن محققين في كتابارداً على بعض ال
(تزوجت السيدة فيرابالنك من الدكتور ارشيبالد  مدام كيغتلي

] قد كتبت: ". . . تم استالم الرسائل 1891كيغتلي في عام 
للدكتور التي ساعدتني في منزلي في بنسلفانيا. ُكتبت لي و

ء من قبل السيد جودج، بنا -واآلخرين في وقت الحق  -كيغتلي 
على طلب صريح من بالفاتسكي. الرسالة التي هي مصدر هذا 

الفاتسكي]، والتي تضمن تأكيد مؤهالت السيد جودج الطلب [ب
لمنصب المدرب، كانت قد كتبت من خالل السيدة بالفاتسكي 

األول الكتاب  ،14سالة (تبدأ بـ "يقول المعلم" [تم حذف الر
ك من تلجزء  يالمحرر] وه -عن "التعليمات الخاصة" 
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الموصوفة بمهارة من قبل العقيد إتش إس أولكوت في مجلة 
اتصاالت من  إن، حيث يقول 1893الثيوصوفيين لشهر يوليو، 

مصادر غيبية عالية التي تلقتها بالفاتسكي، تشبه كتابتها 
 ً .دائما  

هذا التعديل في كتابة بالفاتسكي له أهمية كبيرة في الرسالة 
ر بياناتها بشكٍل واٍف الطريقة التي المذكورة أعاله، والتي تبر

فة إلى تم بها ذكر المصطلح "ز" في مقدمة نييماند. باإلضا
بالفاتسكي عن صديقها، السيد جودج، كـ ذلك، تحدثت 

"، وكتبت آني بيزانت الحقاً: "أنت محظوظ حقاً ألن ي"المنف
. اآلن، لقد رحلت بالفاتسكي "رئيس لكبمثابة يكون جودج 

م الذين لديهم اآلن رئيس فوري أكبر من كل واألميركيون ه
.المنفيين  

"أعظم المنفيين " و "صديق  العناوين،المعنى التقني لهذه 
جميع المخلوقات"، كما هو مستخدم في الشرق، غير معروف 

على اإلطالق في الغرب. هذه األخيرة عبارة تم تطبيقها أكثر 
ين منه من قبل المقرب على جودج المزاح،من مرة، نصف في 

يدته القسرية في كثير من األحيان "لقبول كل البشر بسبب عق
.شريطة أن تعمل من أجل الثيوصوفيا -وجميع األشياء"   

 1891يقدم الكتاب الثاني رسائل ومقتطفات مكتوبة من عام 
، وهي السنوات التي تلت وفاة السيدة 1894إلى عام 

ي قبله فاتسكوبال جودج،سيد كان على ال -بالفاتسكي مباشرةً 
أن يواجه كل قوة العاصفة التي يخمرها أعداء الثيوصوفيا 

الثيوصوفية. والجمعية  
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وفقاً ألولئك الذين استلموها، فإن هذه الرسائل "كانت مكتوبة  
 والصعوباتعلى أساس العالقة الحميمة، خالل فترات العاصفة 

دائم تقريباً بالنسبة لألغلبية، وعندما تعرض المؤلف بشكل 
سراً.  لهجوم علناً أول  

إنها خاصة، بحدود أنه، من األولى إلى األخيرة، ال تحتوي على 
أي مالحظة غير متسقة حول شخص ميت أو حي. (مجلة 

).1894ديسمبر  األيرلندي،الثيوصوفي   

وقال مراسل حول هذه الفترة: "خالل الساعة األولى من 
ترموا " كونوا لطفاء، وكونوا محبين، وال : كتبالهجوم، 

دج نصائحه الخاصة، فمن الحجارة". لقد اتبع السيد جو
قد صمم دائماً على أن يكون من  األخيرة،الساعة األولى إلى 

 السالم ومن أجل السالم، وليس فقط من أجل الحرب".

بأفكار زائفة وخطوط  -لقد حافظ على قوته في معارك حقيقية  
ب المقدسة ويمكن رؤية انتصاره في هذه الحر - سلوك سيئة

 1889فاتسكي، كتبتها في عام من خالل بضع كلمات من بال
).827-277(انظر ص   

إلى أحد زمالئه على الدرب، الذي سأل عما سيفعله الطالب 
كيف يمكن أن يدبروا أنفسهم إذا مات، قال السيد  -بدونه 

ما كتبت هناك  جودج: "اذهب إلى صفحات مجلة الدرب. ادرس
له".وستعرف ما الذي سأفع  

إن رسائل السيد جودج، التي ال تقل عن كتاباته الرسمية،  
تعبر عن هذا التوجه الخالد الذي ال تعرفه إال النفوس العظيمة 
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خالدة مثل  يتم تقديمها هناك. ه المرشدة التيوكذلك الخطوط 
هذه الخطوط. الحقائق التي تتدفق منها  

ين، يتألأل جم، الذي يُرى ببراعة من زاوية العفي حين أن الن
ج" يضعف  لكائن الذي يُسمى "و.ك.ويختفي عندما يتركز، وا

ويتألأل في النور العادي، مبهر ومربك بدورات متتابعة ألولئك 
 الذين يحاولون تثبيت مركزهم في المجرة الثيوصوفية. 

ولكن، كما هو الحال مع كل ما يتعلق بالحركة الثيوصوفية 
لداخلية ألي جهد ثيوصوفي الحقيقية واألبدية، أو بالحياة ا

سواء كان طالباً أو مرشداً أو  -حقيقي، فإن وضع السيد جودج 
ً  للمهاتما أوقاً أو معلماً أو وكيالً صدي قد توضح أخيراً. -حكيما  

ات العقائدية والنظريات الصعبة ليس من خالل التأكيدلكن ذلك  
، بل من خالل العبثي والسريعة والشهادات الشخصية والخيال

سها، عندما يتم العثور عليها ودراستها وفهمها الثيوصوفيا نف
.واحترامها من قبل الفرد نفسه  

 

 الناشرون

.1946آذار  21  
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 مناقشات حول طاولة الشاي
 

 

شهدت طاولة الشاي مناقشة غريبة األسبوع الماضي، بين 
ديديموس و"بسرعة153". أنا لم أُلمح لهذا األخير، وهو رجل 

وتدريبه أي فيه تكوينه ادة بارزة، ولم يساهم فيه يتمتع بقوة إر
تطور نفسي بشكل كبير. جلس يتحدث مع السيدات في هذه أي 

، قائالً: أيها رفةيدخل للغالمناسبة، عندما علق ديديموس، وهو 
 الرجل العجوز154، لقد جئت أنا للتو من مكتبك.

تقصد عند الظهيرة، عندما تركتني للذهاب للشراء من متجر "
يوارت مع اآلنسة بولي".ست  

لماذا أتحدث عن هذا؟ وأنا  بالطبع،. "أوه! لكنني غيرت رأيي 
الشيء النادر المرأة، نظرة طبيعية  هذاعندي أقول، 

."(ومعبرة)  

 

."عدت إلى مخبأك" ".كويكليوهكذا تابع ديديم ل "   

قال كويكلي155: "عندما دخلت، إلى أولد ترينتي، كانت الساعة 
قد كنت هناك لمدة ساعتين".صباحاً، ل 3:20  

                                                           

 اسم مستعار لجودج. 153
 عبارة مألوفة تُقال بين األصدقاء والثعني أنه فعالً عجوز. 154
  كويكلي تعني – بسرعة – وهو االسم المستعار لجودج. 155
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"لكنك لم تكن هناك مع ذلك، ألنني وقفت على بابك، انظر  
".مباشرة إلى الباب، وأقسم لك أنك لم تكن هناك  

يا صديقي العزيز، جلست على مكتبي في الساعة الثالثة "
منتبهاً إلى أنه لم يتبق لي سوى ثالثة أرباع الساعة، ولم 

".عندما وصلت هنا 3:40أنهض أبداً قبل الساعة   

لكنني أقول لنفسي، كيف أنا مخطئ؟ التقيت بموظفيك في "
المكتب الخارجي وذهبت مباشرة إلى عرينك. إنه صغير، فارغ 
إلى حد ما، وال توجد كتب، وال خزانة، ونور الشمس موجود 
في كل مكان. كان مقعدك فارغاً، نظرت إلى كل مكان، قطة ال 

".يمكنها أن تختبئ هناك  

تغير لونه قليالً. نظر الرجالن إلى كويكلي صامت. لقد ن كا
.بعضهما البعض. ثم سرعان ما تحولت المحادثة  

أستطيع أن أقول إن لدّي سرعة مهرب  تواضع،بكل " 
جوردون على درب غيبي، وكما ينص قانون طاولة الشاي 

خاصية من  معالجتها،يجب اعتبار كل هذه التجارب، بمجرد 
 ولذلك ثين الدؤوبينعة الصغيرة من الباحخالل هذه المجمو

وضع استدعيت الجميع لالجتماع إلى النظام وبسرعة إلى 
 األمور في نصابها".

 "حسناً" 

قال وداعاً لي ليوم الظهر، حيث ذهب إلى  ببطء. ديديمقال 
كنت أقرأ رسائل خاصة جداً  مساًء، 3:10المزاد. في الساعة 

في العلوم الغيبية. عندما في الواقع، تتناول موضوعات مهمة 
برت الفكرة الغريبة رأسي كنت أقرأ، فكرت فجأة في ديديم، وع
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أنه قد يعود ويرى الرسائل في يدي. في حالتي الذهنية في ذلك 
شعرت برعب مثير خشية  -ألنني أحياناً رجل غريب  -الوقت 

.لرؤيتهم وحاولت عقلياً أن أنساهمأن يأتي   

".تفعل ذلك يا عزيزي العجوزقال ديديم: "ليس عليك أن   

""أنا أعلم ذلك   

.مع إيماءة داهية له اآلخر،منضما إلى    

"لكن كل شيء مر بي كما قلت لك. تتعلق الرسائل  
بموضوعات تمس جذور حياتي ويبدو لي أنني لم أتمكن من 

 رؤيتها على الفور".

عبرت حركة متعاطفة المجموعة مثل الموجة وأظهرت أن  
.م كويكليالجميع قد فه  

على مسافة أقدام، والنور  ، كانفي خط مباشر من الباب "كنت
... استدرك قائالً "ةكان مشرقاً للغاي  

مساًء، انتهيت من قراءتها ولم أر أحداً.  3:25في الساعة " 
يمكنني  .ووصلت إلى هنا 3:40كتبت رسالة، أنهيتها الساعة 

إلى  003:أن أقسم أنني لم أغادر غرفتي أبداً من الساعة 
".. بعد الظهر3:40  
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نت وإذا كانت حياة هؤالء العزيزة بالنسبة لي تعتمد علّي، لك"
لبضع  3:20أقسم أنك لم تكن هناك. وقفت أمام مقعدك الساعة 
 لحظات، رآك موظفوك في المجيء والذهاب156".

بالطبع، تمت مناقشة هذا الحدث الغريب بإسهاب، لكن الحقائق 
نفسرها؟ اعتقد. نحن نعلم أن  ظلت كما هي. هل يمكن ان

دتهم الحكماء لديهم القدرة على أن يصبحوا غير مرئيين بإرا
وأن إحدى الطرق المستخدمة هي التنويم المغناطيسي 
ما للمراقبين، بحيث ال يرون الشخص الذي يريد ذلك. كل 

نحتاج إليه هو تأسيس اهتزاز معين من خالل إرادة قوية 
واعية. لم يتم ذلك بحالة كويكلي157. لكن قراءة هذه الرسائل 

المتعلقة بالذات العليا قد زادت من اهتزازاتها وكثفت من 
إدراكها النفسي، وعندما، ذاته السفلية الداخلية، قد دقت 

قل فكرة االكتشاف ناقوس الخطر عند اقتراب ديديم، وأنه تم ن
اقتراب ديديم إلى الوعي الطبيعي لكويكلي، ظهرت لديه الرغبة 

لبقاء غير مرئي لدرجة أن روحه، غير المعروفة لعقله في ا
زم إلثارة اضطراب أكاشي بعثت أو استخدمت االهتزاز الال
.يحتمل أن يزعج رؤية المشاهد  

عصب هذه الرؤية يعتمد على انتقال بعض االهتزازات إلى ال
البصري وهذه كانت غير موجودة. تحدث العديد من هذه 

حواسهم النفسية تدريجياً وعندما  الحوادث ألولئك الذين تتطور
                                                           

القصة تتمثل بأن ديديم لم يرى كويكلي(جودج) في غرفته رغم أن  156
لم يفارقها. السبب يعود إلى قدرة كويكلي بالبقاء غير منظور  جودج

الالحقة يوجد تفسير غيبي لهذه الحالة. األسطربالنسبة لديديم. في   
أو ربما يكون من األصح القول أنه ال يريد أن يكون معروفاً  157

.نبامتالكها. المحرري  



312 

 

فإنها عبارة  تكون مشهودة جيداً، كما هو الحال في هذه الحالة،
.عن تلميحات مفيدة للطالب اآلخرين  

.1887من مجلة الدرب، مايو،   

 

حتى كويكلي، الزحلي، تم اغراءه بحلول الصيف. وقد كتب: 
زي "أنا أدبر نفسي مع سمك السلمون المرقط، شكرا لك يا عزي

العجوز، ولكن كان لي صدمة عصبية وغريبة. خدمتني جيداً 
غنر أيضاً. بداخل سيارة واحدة من هذه الوحوش، سيارات فا

أرضية.  رأيت حفر كبيرة على الضفاف، حيث حدثت انهيارات
أن أفكر فيهم بشدة. المطلوب بجد لفحصها، وجدت  كان عليّ 

ء "المحدود" نفسي على الشاطئ في مثل هذا المكان. فجأة، جا
في االتجاه المعاكس للقطار الذي ذهب إليه جسمي النجمي. 

واحترت، رغم أنه لم يستطيع أن  زمجر في وجهي: لقد فوجئت
شعرت  -بعة مرة ثانيةفقد ضربني بالكامل وبشكل مر يضربني،

بالمنارة على رأسي! يا كوكب المشتري! لقد أعادني إلى 
وصدمة لم أتعافى جسدي (في قطاري الخاص) بهزة عصبية 

منها بعد. انظر ألخطار ترك الجسم لألغراض الطفولية، قبل أن 
لاليغو). بالطبع، كنت خارج  (نسبةيكون متوازناً تماماً وإيغوياً 

مدركاً لذلك، ولكن يجب أن يكون تلميذ جسمي قبل أن أصبح 
العلوم الغيبية دائماً على دراية بكل شيء. كنت أعلم أنه ال 

جنيق أن يؤذي أو حتى يشتت هذه الجزيئات يمكن ألي من
 الدقيقة أو تفعل أكثر من عبورها.
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ومع ذلك، فإن أوهام المادة قوية جداً لدرجة أنني فقدت  
تى الصوفيون يرتكبون حضور الروح والعقل من كياني. ح

.الجنون! دعني أخبرك يا يوليوس. إنه درس لي  

1887يوليو،  .  

 

ر أنه كان يخرج إلى شارع مجاو حلم كويكلي في إحدى الليالي،
ورأى أنه تم تعديل عدة منازل بأوعية جديدة وأبواب الكرز. 
في اليوم التالي، ذهب إلى هناك لكنه لم يجد أي تغيير. وبعد 

يرهم جميعاً كما كان قد حلم، بأعلى مستوياته تغي، تم رشه
وبأبواب الكرز. كان هناك باب أزرق رآه في النور النجمي 

غضب. يكتب اآلن  ن مستيقظاً، وعلى طاولة الشايعندما كا
ببهجة: "الباب األزرق الذي رأيته تبين أنه مشهد ثاٍن. باب 

ني أن أعتقد تغير.الشارع الذي أراه كل صباح وكل ليلة، قد 
عادة دهنه في غضون بضعة إ رأيت الصورة عندما قرر المالك

أشهر. جعل تفكيره وتصميمه صورة قوية عندي ورأيت 
شيء يحدث. كل يوم تقريباً، يقرر معظم البشر بشكل عام ما ال

األسابيع المقبلة. وبالتالي، يتم ملء األثير الذي سيفعلونه في 
لصور أشياء مبنية ه ابهذه القرارات في أي لحظة. نرى في هذ

.يكونوا مرئيين لناعلى أسس جيدة بحيث يجب عليهم أن   

.1887أغسطس،   

 

، عندما ستقبلية في النور النجميمتحدثاً عن صور ألحداث م
قدم مؤخراً في مناقشات طاولة الشاي، أعطى كويكلي إجابة 
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ممتازة لبعض أسئلة السيدات العصبية إلى حد ما حول 
 اإنهموت أو رؤى الجنازة. قال: "مشهد ال"الكشوف" مثل 

، مركبة، هناك عناصر ثانية غير تلك التي في الفكر. بالطبع
ألسباب موجودة بالفعل، ألنه إذا توفيت ولكن يجب أن تكون ا

كرة عادلة وعامة عن نوع اآلن، فإن أقاربي سيكون لديهم ف
الجنازة التي يجب أن أمتلكها "(السيدات ترتعد)" وبالتالي 

وير المشهد بأكمله بسهولة ورؤيته فجأة من قبل يمكن تص
 شخص في حالة عصبية متوترة.

ينتج دائماً عن أسباب مرة ثانية أقول، في معظم الحاالت،  
ت أو صور مشابهة. يمكن أن تبدأ الروح التي مماثلة تأثيرا

يصبح  اتتمتع بقوة هائلة من التدخل بقضية معروفة، تأثيره
لذين ال يفكرون، وهم يتصرفون البشر اسبب آخر. بمثابة 

بشكل أعمى، يتحركون دائماً بطرق معروفة وسهلة التأسيس. 
ناصر في لحظة ويمكن رؤية حدث لذلك يمكن حساب جميع الع

بعيد المنال. يبدو في بعض الحاالت أنه امتداد لحساب قوة 
ثيرون. هناك طرق مختلفة في الحياة السبب التي يمتلكها الك

يمكن القيام به. انظر عقيدة المربعات كل هذا تظهر أن 
.الصغرى وغيرها  

.1887سبتمبر   

 

ة صغيرة من أريد أن أخبركم بتجرب" الباحثين: أحد كتب
لماضي. سأطلق عليه حلم، لكنه ال يبدو مثل أي حلم األسبوع ا

واجهته على اإلطالق. كان ذلك في الليل بالطبع، واعتقدت أنني 
لسرير وأراقب جسدي النائم. كانت أقف بجانب ا -أنا الحقيقي  -
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ِت الغرفة بأكملها مشرقة، لكنها لم تشبه أشعة الشمس، لم يأ
بدا أنه منتشر أو نة، ولم يبرز ظالله، النور من نقطة معي

يخترق كل األشياء على قدم المساواة، لم يكن ملون، مثل أشعة 
الشمس أو الغاز، بل بدا ابيض أو فضي. كان كل شيء مرئيًا 

واضح: األثاث، شريط مكافحة البعوض، الفرش على  بشكل
ليه بوضوحطاولة المالبس. الشكل على السرير تعرفت ع  

 ً على الجانب األيمن، ذراعه األيمن منحنية  كالمعتاد، كان نائما
تحت الوسادة، وضعي المفضل. بدا لي أنني أراه أكثر وضوحاً 

ألنه  وبشكل أكثر وضوحاً من االنعكاس العادي في المرآة،
بينما كان هناك انعكاس لسطح مسطح فقط، رأيته هنا صلباً 

ت أيضاً آخرين، وتمكن صأشخاد تماماً كما كنت أرى ذلك عن
سمحت  هاة التنفس. لم يدم ذلك أكثر من ثالثين ثانية، لكنمراقب

لي بما يكفي من الوقت لرؤية الجسد بوضوح، ومالحظة 
تعبير عن التعب والتعليق على حقيقة أن الوجه كان لديه 

والحظت النور كما الحظت سابقاً بعض األشياء بالغرفة. ثم 
لى الرغم من المدة ع -ء واجتزت الحواجز اختفت كل األشيا

واستيقظت وكان ذلك في وضح  -تي ال أعرفها بالطبع ال
النهار. هل كان حلماً، أو هل تذكرت الكثير من رحلة جسدي 

".يته هو النور النجمي؟"النجمي"، وهل كان النور الذي رأ  

"أعتقد أن ما رأيته هو ذكرى ما حدث : نجيب على هذا الباحث
وقد نظرت  -كما هو الحال دائماً  -بالفعل. خرج جسدك النجمي 

يء رأيته عندما تعود إلى إليه. من المرجح أن تتذكر كل ش
الجسم، وهذا هو السبب في أن الوقت كان قصيراً. نتذكر فقط 

لنا. أعتقد أنك خرجت أثناء النوم، وعندما عدت ما هو األقرب 
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إلى النوم، تذكرت الثواني األخيرة. أنت ال تتذكر حقاً ما رأيت 
 وفكرت في غيابك.

يستغرق الحدث في عقلك األعلى، أو الالوعي، أو الوعي  
الفائق، والذي يتسرب منه كل هذا إلى أفكار حالة اليقظة. أن 

أن تكون مستبصر واعٍ. لذلك  تتذكر ما يحدث أثناء النوم هو
".ات عديمة الفائدة عند عودتنا إلى الجسملدينا فقط هنا لمح  

اء وحاالت ثانية يق دون أن نحلم بأجونذهب إلى النوم العم"
حيث لدينا أفكار، وما إلى ذلك، وتتم العودة من خالل العديد من 

الحاالت المختلفة، وكل ذلك مع سكانها وعوائقهم. باإلضافة 
ير ى ذلك، هناك طريقتان للصعود والنزول: مباشر وغإل

مباشر. لذلك، تضيع الكثير من األشياء وتختلط على هذين 
".الطريقين. اآلن أنا أتحدث عن الواقع وليس عن المشاعر  

يجب علينا التحلي بالصبر. ألنه يستغرق بعض الوقت لمعرفة "
ة. كيفية المشي وقضاء الكثير من الوقت في البحث عن أدل

وكذلك اتساع  أشياء كثيرة تعتمد على نقاء الفكر والدافع،
".الرأي  

.١٨٨٧أكتوبر    

 

كويكلي اعتقد أنه قادر على هزيمة هذا الحلم: إنه يتحسن 
بشكل عام، وال أعرف ما إذا كان يريد على األقل أن نعرف 

بعض مغامراته الخفية. كان يعيش في نيويورك وكان لديه أحد 
فاً لعائلة عمه أكثر من نفسه. ذهب إلى العارف كان معرو

يلة ر. في الل -وبقي في منزل خاص في شارع واشنطن 
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الثانية، حلم أنه كان في المنزل وأنه دخل إلى الطابق السفلي 
مع الرجل المذكور أعاله وأخته الميتة. تماماً في اللحظة التي 

كانوا على وشك الدخول، وضع الرجل المحترم يده على 
بدا المعلقة التي سقطت عليه فوراً واختفى تحتها.  الركيزة

لم للغاية بالنسبة له.الجميع في الحلم أنهم يشعرون باأل  

في اليوم التالي، نوه بسرعة للحلم في دفتره ودفعه بعيداً عن  
عقله. لم يكتب شيء في المنزل، ولم يسمع شيئاً عن هذا 

لم أن أحد الرجل المحترم، ولكن عندما عاد إلى نيويورك، ع
ي بعض المشاكل معارفه تسبب في سقوط خطير تسبب له ف

لة الحلم بالضبط. استمع المعلم بهدوء القديمة وأنه قد مات لي
وأخيراً  "،أعرف كل شيء عن ذلك اأن: "وقالحقيقي للقصة 

الحظ أن الحلم كان على األرجح بسبب األحداث التي وقعت في 
وقد  لنفسه.عاد  ومن ثم حياة الرجل الذي اجتاز بسرعة عقله،

به ي، واهتزت هذه الذاكرة باالتصال حدث االرتباط مع كويكل
حلمه، وانضم إليه بسرعة أكبر ل اثارة وتحريض ا سببمم

نظراً ألن طبيعته الجسدية كانت اآلن في راحة أثناء النوم. ال 
أشك في نفسي، هذا االقتراح هو دليل صحيح لجميع الحاالت 

".المماثلة  

.1888مارس   
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فرض الطالب158 على نفسه في الليلة المذكورة على قول 
على الرغم من أن أكبر  نعم،أشياء عن األحالم والحالمين. "

عدد من األحالم جنونية، إال أننا يجب أال نحتقرها تماماً، بل 
يجب أن نميزها. إذا اعتمدنا على األحالم، فسنصبح أخيراً 

من قبل أصدقائنا.  متعلقين بالخرافات ومعرضين للسخرية
لم هي حقيقة ضخمة. ألنه في هذه حقيقة أن الجميع تقريباً يح

األحالم المجنونة أو الحزينة أو الخطيرة أو التنبؤية، هناك 
اإليغو أو الشخص أو الفرد الذي يختبر المشاعر التي نالحظها 

في األحالم والتي نتذكرها الحقاً. نفس النوع من اإلدراك 
ما هو الحال عندما نكون إليه في األحالم ك واألحاسيس ينظر

يقظين. من الذي يشعر، الذي يعاني ويستمتع؟ هو السؤال. مست
هذا ما يجب أن نفكر فيه. لكن صحيح أنه يمكن للمرء أن يتعلم 

معنى أحالمه، ونادر الحدوث هو وجود إنسان يستطيع أن 
".يقول ما قد حلم، إن وجد، بوسيلة ثانية  

- ١٨٩١مايو ،   

 

عام عمل الطالب مالحظة: "األحالم غير مفهومة بشكل 
ومعظمها ننساها بعد خمس دقائق من االستيقاظ. قال أيوب 
حقاً أنه في رؤى الليل يتعلم البشر. حتى لو كان هذا [حلم 

األسقف في المناقشة] هو حلم يقظة، فإنه ال يغير شيء باألمر. 
سرار األولى وتلقين األ ررةأن المسا -بولوير ليتون  -يوضح 

 ً  ما تكون رمزية، ألن تأتي عن طريق األحالم. وهي دائما
                                                           

في تلك الفترة الوقت، لم يعد اسم "كويكلي" مستخدماً، فالسيد  158
".مجهولالطالب" أو "السمى اآلن "جودج أصبح يُ   
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اإلنسان الداخلي ليس له لغة مثل لغتنا. يرى ويتكلم بالصور. 
يلقي بالفكرة على شكل صورة. األمر متروك لنا لالستيالء 

عليها وتذكرها. يتم تعديل كل صورة عن طريق تغيير أساليب 
صديقك جيد وتفسيره جيد، وإذا ساعات االستيقاظ لدينا. حلم 

عة حلمنا بالتعليم بإعطائه دافع كبير، فيمكننا اضطررنا إلى متاب
حينئذ تشجيع الحالم الداخلي حتى يتسنى لنا في كثير من 

األحيان تلقي التعليمات. دافع األسقف هو صغير ولكنه عملي 
جداً. ومع ذلك فهو يحلم، وحقيقة عظيمة موجودة في تجربته: 

تعبر عن  يقظين،رجال ونساء ك. أحالمنا هي بالنسبة لنا، الحلم
فرصة للعيش بطريقة تجعل الذات الداخلية تتحدث إلينا بسهولة 

أكبر. ألنه، بالنسبة للمعرفة الجديدة واللغات الغريبة، من 
الضروري التعود على األشكال الجديدة من الكالم والفكر، حتى 

في حالة االرتباك الكبير  نتمكن من وضع الترتيب في التعليمات
ا الحلم هو للجميع، إنه يساعد على في البداية.  درس هذ

ألن  -التخلص من هيمنته على كل واحد منا بطريقته الخاصة 
ويجعلنا نتخلص أيضاً من كل المخاوف.  -الجميع مختلفون 

لكننا ال نستطيع أن نفعل ذلك طالما بقينا نجسين. إذاً، عندما 
.وف ننجحنطهر أنفسنا، س  

.1892مارس   

 

حال؟" قال البروفسور في اليوم على أي  األحالم،ما هي "
اآلخر. "هل هناك أي نقطة فيهم تدفعنا إلعطائهم أدنى اهتمام؟ 

حلمت أن البطة التي تناولناها في العشاء في ذلك اليوم قد 
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وصلت إلى حجم فيل وتهددني بموجة من أقدامه. كان مرعبا 
 ً . "حقا  

هو  الطالب وهو يحدق في البروفيسور" إذاً  قال أوه!""
؟ هل ترى أي شيء في حقيقة أن شخص ما قد انصدم مرعب

".من هذه البطة الوهمية؟  

".أجاب البروفسور "لقد كانت مجرد صورة في ذهني  

صحيح جداً، كانت صورة نتجت عن عملية هضم سيئة  نعم، 
المهمة  لكنك تتجاهل حقيقة هائلة تتعلق بالصورة. هذه النقطة

ت في صدمة للشخص قد تسبب هي أن هذه البطة غير الموجودة
الذي يتصورها. الشخص والقدرات التي تجعل جسمك يبتعد 

تسّميه خطراً حقيقياً في حياة اليقظة هما نفس الشخص  عما
".والقدرات نفسها التي روعتها بطة أحالمك  

تقصد قال البروفسور: "حقا، لم أفكر في األمر بهذه الطريقة. 
ي تجربة استقاللية المجنونة، كانت لدأنه حتى في هذه الحالة 

أظهرت، من خالل حالة الحلم، الوجود الفعلي وأداء نفسي 
".كشخص حقيقي في الداخل؟  

األرملة، التي توقفت في المدينة وهي في طريقها  ههنا قاطعت
إلى شاطئ البحر الجديد، قائلة: "آه يا بروفسور، أنت تتعلم 

لمي  اآلن لتضحك من حعلى األقل. قد ال تكون جاهزاً شيئاً 
".الجديد  

  "لماذا ، ماذا كان؟"
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والتفكير في كم مرآتي واحدة جديدة من  بتغيير حلمتحسناً، 
كنت محظوظة في األسلوب الجديد، عندما بدت السيدة إليانور 

".خضراء مع حسدها لنجاحيكبيرة وعلى الفور   

البطة الفيل. لك لم يكن سبب علق الطالب "كان عكس  نعم" ،
يفاً أن يرضي حبك للزينة الشخصية، وال عسر الهضم. كان لط

يختلط بالرغبة في البقاء في صدارة اآلخرين، سواء كان فردياً 
أم ال. لكن الشخص الذي بداخله تصور الحدث الذي أثار عقلك 

اً أشياء مادية. وكان سعيداً. هذا الشخص الداخلي ال يرى أبد
واس درك فقط فكرة األشياء، سواء كانت مقدمة من الحإنه ي

المستيقظة أو من الروح في األحالم. إنه مفكر ينظر إلى هذه 
األفكار. وما إذا كان الحلم مجنوناً أم ال في حد ذاته، تظل 

الحقيقة العظيمة أن شخصاً ما قد أدرك ذلك. في لحظات اليقظة 
أيضاً في األحالم. الجنون بقدر ما نفعله لدينا، نركض وراء 

أكانت حكيمة أم ال، سواء خبرة، سواء  -نحن نسمي ذلك 
أكانت للسعي وراء أشياء عظيمة أم العكس. لماذا يجب أن 

نرفض استخدام أحالمنا كخبرة مناسبة لهذه الحالة؟ بالنسبة 
تراه  مماللمفكر، الخبرة هي نفسها، سواء تم الحصول عليها 

"لعقل الخاصة في الحلماليقظة أو من حركات ا العين  

ثم قال: "لقد ألقيت بعض الضوء على  بدا المعلم جاداً للحظة
هل هم جميعهم  ثانية؟السؤال، لكن ماذا عن األحالم بأنواع 

 حماقة بنفس القدر وكلهم فقط لالستخدام الذي ذكرته للتٍو؟

ال، ليسوا كلهم متشابهين. ولكن هناك حالمين وحالمين. "
 ً م  حقيقيًاً بالمعنى القديم للكلمة. بعض األحالالجميع ليس حالما

هي رؤى الليل. عندها يرى اإلنسان الحقيقي حقائق كثيرة عن 
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الحياة والتاريخ واألسرة واألمم. إنه غير مرتبط بالجسم 
أن يرى حرباً قادمة وبالتالي يستخلص نتائج فورية. يمكنه 

وهكذا ألنه يرى كل الحقائق التي يجب أن تؤدي إلى الحرب، 
معايير. قد يتصور يطبع الصور الذهنية للمعارك والجيوش وال

أيضاً وقوع أحداث منعزلة تتعلق بنفسه أو باآلخرين. في 
الواقع، ال يمكن أن تأتي حقيقة دون سبب سابق. إنه يفحص 

على الفور حتى الموعد المحدد، ثم األسباب، ويحسب النتائج 
ان ملكاً وفي نفس يرمي الصورة على المخ المتقبل. إذا ك

ئة، فإن رؤى حلمه لها عالقة الوقت حالماً جيداً لهذه الف
بالمملكة، وبالتالي يمكن أن تكون لها أهمية أكبر من تلك 

الخاصة بالفالح. ومع ذلك، أحياناً ما يكون هؤالء الحالمون 
امضين ويحلمون كثيراً بالمملكة بأكملها. يتم تقديم رجاالً غ

ثناء أنقى الرياضيات، للعقل كصورة أو جميع األفكار، باست
يست بالكلمات. نتيجة لذلك، يشوه الدماغ في كثير من دراما ول

".األحيان الصورة، مما يؤدي إلى االرتباك  

في بعض األحيان نحلم بأشخاص ال نعرف إن كانوا أحياء أو 
ات، أو حتى أننا قد ال نعرفهم أبداً. يحدث هذا في بعض أمو

 لذاتنا" الداخلية في الحلم، حيث نلتقي "بذات" األحيان نتيجة "
اآلخر الذي عرفناه في الحياة السابقة، ومن ثم لم نتمكن من 

التعرف عليهم بتجربتنا الدماغية الحالية. لكن هذا ليس هراء 
.وال خيال  

لباً ما يأتي ألولئك الذين يسعون جاهدين ثم هناك الحلم الذي غا
هم الداخلية.للعيش حياة أعلى وتطوير قدرات  
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مالحقته. إنه الصراع بين في هذا غالباً ما يتم مهاجمته و 
الطبيعة العليا والطبيعة الدنيا التي يحدث فيها اإلرهاب في 

بعض األحيان كنتيجة للمشاعر واالتجاهات القديمة التي يبدو 
لى زمام األمور. ينتج هذا الخوف صورة كمالحقة له أنها تتو

ة، ويستيقظ الحالم في الظروف الناجمة بالحلم أو بحدوث معرك
عادي. إذا تم الحفاظ على التطلع إلى حياة أعلى،  عن كابوس

ولكن لم يحدث تغيير مماثل في الفكر واألفعال اليومية، فإن 
اصيل، ولن الحلم سوف يعيد نفسه، متفاوتاً ربما في التف

ينحني  -يتوقف عن المجيء إال عند يتم التخلي عن القتال و 
الل أخذ يادة أدنى أو عندما يتم الفوز في المعركة من خلق

".االتجاه المعاكس للحياة والفكر  

 في ثانيةأسئلة  بطرح الطالب من خالل وعدهالبروفسور شكر 
ً . لقد اجتمعنا جميعاجتماع آخر لمناقشة  ثانيةفي غرفة  ا

أن حضارتنا األنانية  أكدتالنبوءات الثيوصوفية التي كثيراً ما 
.بالتأكيد صراعات خطيرة للغاية في المجتمع ستجلب  

.1892تمبر سب  

 

لقد انتهيت للتو من قراءة رسالة بصوت عاٍل من أحد أعضاء 
دائرتنا تم إرسالها من الغرب في اليوم اآلخر، عندما وصل 
البروفسور ورأى الطالب جالساً في نهاية الطاولة، صرخ: 

الذي تحدثت في  أنت الرجل الذي أردته. حديثك حول األحالم"
التي أعتقد أنني  فكار الجديدةاليوم اآلخر جلب الكثير من األ

اشتعلت فيها هذه المرة. نادراً ما انتظر حتى تقول كل ما تريد 
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ثم احدد النغمة بحيث تكون هزيمتك المتوقعة هي يومك 
."الخاص  

: وقال هذه المرة، نظر إلى البروفيسور بشكل مباشر 
".أفترض"الرسائل وسالئفها،   

فت حينها أن طالبنا وعر ساقط،جاء األستاذ بهيئة وكأن فكه 
صوت كان العزيز قد أثر بالرجل اآلخر، وفي الوقت نفسه 

األرملة يهمس في أذني: "رأيت نوراً أزرق يخرج من عينيه 
:عندما تكلم "البروفيسور" العجوز  

هو ذلك بالضبط، على الرغم " رلماذا"، صّرح به البروفسو"
".؟منحها هذا اللقب تماماً. لكن كيف عرفتنني ال أمن أ   

أوه، كان مجرد تخمين! هكذا. عندما أفكر في إنسان وأتلقى "
رسالة في نفس اليوم أو في نفس الوقت، هل هناك صلة 

".ضرورية بين أفكاري والحصول على الرسالة؟  

قد يكون هناك، وقد ال يكون. كل شي يعتمد. ربما يكون هناك 
ذلك  ووصولك في تُقرأ،بير بين االستماع هنا لرسالة ارتباط ك

الوقت، وسؤالي الذي تطرحه على نفسك "تقريباً" كما تقول 
"اتصال وثيق ممكن جداً ويوجد في معظم الحاالت. هل سمعت 

لندا وبلدان ثانية؟ يسمى بالخرافة من "السالئف" في اسكت عما
ن أن بعض أنت لم تولي اهتماماً لذلك؟ حسناً، يعتقدو ال،

لباً ما تكون صورة األشخاص لديهم ما يسمونه "سالئف". غا
عابرة للشخص الذي يذهب إلى المنزل أو حيث ينتقل األصل 

".بالفعل، لكن ال يتحدث  
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في حاالت ثانية، هي لقطة أو عدد من الطلقات المرسلة "
 ً لكنه مجرد  الموت، كنوع من البريد. هذا ال يحظر مسبقا

ص نفسه. "هو نفسه مع الحروف. سالئف، صاحب الشخ
لديهم سالئفهم159 يسافرون إلى األمام، بعضهم على مسافة 

طويلة، والبعض اآلخر لم يسبق له مثيل السفر لمسافة بعيدة. 
إنه نوع من ضغط الهالة، هالة تتناول خصائص الكاتب وتتلقى 

الدافع والتوجيه اللذين تتخذهما األفكار والفكر المحدد جيداً 
و ه تجاه الشخص الذي كتبت إليه. ولكن في الواقع للمراسل

".الوعظ. ال أريد احتكار المساء  

لقد استعدنا جميعاً أنفاسنا، ألن هذا كان بالضبط ما كنا نتحدث 
عنه في أحد األيام في غياب الطالب، وهو يقترح استفزازياً 

 عتاب اذهب!قطع التفسير في البداية. لذلك، كان هناك جوقة "
كنك يم. المجتمع. انه ليس الشاي في الحديث تقطعال و واستمر

كله للتحدث". الحصول على المساء  

سأقوم بسحبه من  -هل تقصد"، استفسر البروفسور، بتعبير "
بأن بعض األشياء، مثل الرسائل، لها كرات أو مجاالت  - هناك

خاصة، ذات طبيعة قابلة لالمتداد، يمكن أن تنتقل إلى األمام 
مسة مجّس الشخص الذي ُكتبت إليه الرسائل ينتج حيث تتم مال

عنها انطباع أو صورة أو فكر للكاتب في دماغ الفرد الذي 
؟".تصطدم به هذه الكرة أو المجال  

وألقى التلميذ نظرة قاتمة برقية مفادها أنه  "،الضبطهذا هو ب"
هو الذي توقف لجذب البروفسور في شبكة كلماته الخاصة 

                                                           

 يتكلم جودج عن الجسد النوراني أو القرين أو السالئف. 159
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هل يمكن أن تكون أكثر قبوالً من قبل   والتي كانت طريقته.
؟دماغه  

وقد ثبت وجود هالة حول األشياء، وخاصة تلك التي تنتمي "
العامة فحسب بل  إلى اإلنسان. ال تحتوي الرسائل على المبادئ

أيضاً في حالة متخصصة ناتجة عن تركيز الكاتب على الفكر 
ن كتلة والكلمات والشخص. يبقى مع رسالة قليالً مثل حقيقة أ

مدفع. هذا  من الهواء المضغوط يتحرك برصاصة أو كرة
األخير معروف جيداً ألنه، من خالل صورة فوتوغرافية فورية 

والكرة بشكل واضح على تم نسخ وسادة الهواء المضغوط 
اللوحة. ما تم تحقيقه في الفيزياء هو أيضاً في مجال الفيزياء 

قمت بقياس اليوم، إلنشاء مصطلح. "في بعض الحاالت، 
ت أنه في كثير من الوقت الذي يصل إليه هذا السلف ووجد

األحيان كان يوماً، وهو ما يعني في إحدى الحاالت مسافة 
".ية كان ألفخمسمائة ميل وفي حالة ثان  

طبعاً" قلت أنا "إذاً كل كتلة من هذه الهالة، والتي يجب أن "
". ق؟الصديتكون شخصية للكاتب، تحمل فيها فكرة أو صورة   

كزها بحزم في نعم، هكذا األمر مع كل أفكارنا، ونحن نر
الرسالة أثناء الكتابة. ثم، كل الهالة تكون مشربة بصورتنا. 

وعندما يستقبلها الدماغ، تنتج هذه الصورة فكرة عن الكاتب. 
في بعض األشخاص الحساسين، يتم اكتساب معرفة جزئية 

ة في معظم للغاي بمحتوى الرسالة التالية، رغم أنها غامضة
التخاطر "تراكمية على ذلك في  الحاالت. أعتقد أن لدينا أدلة

".وقراءة الفكر  
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بطريقة أكثر ازعاجاً، رن الجرس، معلناً أن الزائرين لم  هنا،
يكونوا جزءاً من الدائرة المسحورة، وقد طالب البروفسور 

وهي مواصلة المحادثة أثناء  -والطالب بالتزامات متبادلة 
.شيالم  

.1892توبر أك  

 

سمح لي المحرر أن أرى رسم الدكتور أندرسون160 وأن 
أعطى هذا  أبداً.هو أنه لم يتعلم اإلمالء  الحادث الرائع

بالتفصيل للناشر، الذي أخبرني بذلك. كان عمره أربع سنوات 
فقط ولم يدرس أي شيء حتى اآلن، وكان والداه يفكران في 

جدوه يقرأ، ولم يتمكن هو كيفية ارساله إلى الدراسة. لقد و
 .ه، لقد جاءته، هذا كل ما يعرفذلكنفسه من شرح كيف حدث 

، ويمكن جمعها فقط في حالة هذه حقيقة مثيرة لالهتمام للغاية
لقد ذكرت القصة أثناء محادثات طاولة  عنها.إذا كنا نبحث 

الشاي وقد وذكر الطالب أن لديه تجربة مماثلة في نفس 
:االتجاه. قال  

كنت عادي  أكن صبياً ناضجاً قبل األوان وال صبياً ممًال:لم "
جداً. تم إرسالي للمدرسة مبكراً، وكتاب اإلمالء كان إرهاباً 

بالنسبة لي واحتل معظم أفكاري. لم أستطع االستمرار وكنت 
ضعيفاً في الفصل. في أحد األيام أغضبني هذا، وبعد التفكير 

يئاً باألسى والمشاكل. مل فيه طوال اليوم، ذهبت إلى الفراش
د استيقظت في الصباح بفكرة أولى كان نوم صحي للغاية، وق

                                                           

 "وجوه األصدقاء"، في نفس العدد من مجلة الدرب.160
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وهامة: "أوه، أستطيع اآلن أن أتهجى ولن أنظر إلى الكتاب 
البائس". كنت في السابعة من عمري. دون أخذ الكتاب، ذهبت 
إلى المدرسة وذهبت إلى الفصل. لم أدرس اإلمالء أبداً، واآلن 

كل الكلمات باستثناء الكلمات النادرة جداً  هجىيمكنني أن أت
".لغريبةوا  

االرملة. هل كان جسدك النجمي، أو الجسد  تماذا كان؟ قال"
روبا، أم ماذا؟"  -المايافي   

الطالب يبتسم بسخرية تامة من المصطلحات، ويقول إنه لم 
يكن لديه شك في أنه كان استرداداً للمعرفة القديمة في حياة 

كن أن إنها كانت دائماً تجربة مميزة جداً وأنه ال يمال ثانية، وق
ينسى وال أن يخلط األمور أو يرتبك. مثل هذه الحوادث حدثت 

له من قبل. في إحدى الحاالت، تلقى كصبي كتاباً تبشيرياً 
وصف الهندوس بالعديد من الرجال السود البائسين الذين كانوا 

ه أخذه إلى جلبقريبين جداً من المتوحشين. الرجل الذي 
قاه على األرض قائًال إنها المنزل، نظر إليه، ثم غضب فجأة وأل

كذبة. اكتشف بالحياة، أنه كان على صواب، رغم أنه في ذلك 
الوقت لم يكن لديه أي وسيلة لمعرفة الحقائق عن الهند أو 
الهندوس، ولكن السبب أنه كان يعتمد على قصص متحيزة 

 ألشخاص غير مهتمين بذلك161".

                                                           

قارن بين "توطئة إلى غورغو" بقلم تشارلز كيلسي غينس  161
 ). كان1903ثروب، لي وشيبارد كو، بوسطن، ماساتشوستس، لو(

البروفيسور غينس قد قرأ " محيط الثيوصوفيا" لجودج المنشور في 
.نفس العام وربما رأى هذا المقطع أيضاً في مجلة الدرب  
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تكن السخرية هذا بينما بدا البروفسور بهيئة سيئة جداً. لم كل 
على وجهه، وبدأت أنا والطالب في التفكير في أن التوغالت 

.به فكريتمت في ذهنه المتشكك. سألناه ما   

ال بد لي من قبول األدلة المقدمة، والتي تعطي  حسناً،قال: "
أن  تطيعبالتأكيد تجربة استبطانية غير عادية. بالكاد أس
، وعالوة على أقصرها على الخيال، ألنه لم يكن هناك أساس

فإن الخيال لن يمنح المعرفة. في حالة الطالب، كان قد بدأ  ذلك،
قليالً، حيث كان قد درس بالفعل، ولكن في حالة الطبيب، لم 

يكن هناك أي أساس على اإلطالق. هل يمكن أن يكون لخاليا 
".ل اإلمالء؟ة مثالجسم القدرة على نقل المعرف  

ة، أن نضحك، ألننا رأينا أن لهذا اضطررنا جميعاً، حتى األرمل
البروفسور كان، مثل العديد من زمالئه، محصوراً في زاوية 

صغيرة جداً وبالكاد يستطيع الخروج. جاء الطالب لتعزيته 
وأمام دهشتنا الكبيرة، أخبرنا أنه ال ينبغي لنا أن نسخر من 

ي التفسير، شريطة أن يذهب أبعد من شل فالبروفسور، ألنه ف
تتمتع الخاليا الفيزيقية بهذه القوة، لكنها كامنة وال  ذلك قليالً.

 وتظهر يمكن أن تصل إلى مرحلة محو اإليغو، اإلنسان الداخلي
إذا مرت اإليغو في الجسم  إالاالنطباع الكامن. وهذا ممكن 

.بمجموعة من االنطباعات المشابهة لتلك التي جربناها  

بين المجموعة بمعنى آخر، يجب أن يكون هناك تفاعل وارتباط 
بالداخل.الفيزيائية للذرات واإلنسان   

إذا كان اإلنسان الداخلي على سبيل المثال، هجاءاً إنكليزياً،  
لجسم مستخدمة أيضاً من قبل وكانت كتلة الذرات التي تُؤلف ا

كن أولئك الذين كانوا هجائيون جيداً، فسيكون من المم
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في  أنهادل على للشخص أن يستعيد معارفه القديمة. لكن ذلك ي
كل األحوال، هي ذاكرة ما تعلمناه ذات مرة وهذا دائماً وفقاً 

لألداة المادية التي استخدمناها في ذلك الوقت. بدا البروفسور 
 ً قد مهتمون بحل المشكلة لدرجة أننا كنا ، ألننا جميعاً مرتاحا

.عنها نسينا الشخص الذي تحدث  

 

ا حقاً. خذ عائلة الحاالت ذاتها التي تبدو ضد ذلك تدعمه
الموسيقي الكبير باخ. أحفاده كانوا موسيقيين جيدين ولكن 

العائلة.ليسوا مثله، وقد تالشت قدراته العظيمة شيئاً فشيئاً من   

في البداية، تبدو هذه فكرة سلبية، ولكن إذا كنت تتذكر أن األنا  
وة في حد ذاتها، فسترى أنه حتى لو ترك يجب أن تتمتع بالق

ت ذات انطباع موسيقي، فإن األنا الجديدة في خط باخ ذرا
 العائلة لم تكن قادرة على اطالقها.

الصوت، لم يعد موجودة. هذا درس  -وبالتالي فإن قوة األداة  
رائع في الكارما واإلخاء العالمي إذا نظرت إليه بالطريقة 

ذه العائلة تجذب األنانية بسبب القدرة الصحيحة. كانت كارما ه
بالية، وأولئك الذين استخدموا ذرات األسرة، أعطوا غير الم

هاية، بعد أن كانت األنا انطباعات واتجاهات جديدة حتى الن
 تنجذب من األسرة خالية من المواهب.

الشيء نفسه ينطبق على الفضيلة. لذلك، عندما نتصرف  
المعيار العام.ونعيش، فإننا نرفع أو نخفض   
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صرار القديم على نقاء خط إنه بال شك السبب الحقيقي لإل 
األسرة، إنه في نفس الوقت سبب اندماج العديد من األجناس 

.لبشرية إلنتاج جنس جديد، كما نرى هنا في بلدناا  

.1893أبريل    

 

كان البروفسور يجلس والسيكاره في يده، يراقب حلقة خيوطها 
وعيناه مظلمة بسبب شدة تفكيره. كنت من الدخان األزرق، 

د رأى للتو ***، وهو ثيوصوفي "متقدم" من أعرف أنه ق
ومات يمكن أن الجناح الغيبي الباطني، وكنت أنتظر أي معل

، وهو قائالً  تتسلل إلى نفسي المتواضعة. اآلن الحظ البروفسور
:سحابة أرضية منشبه حالم، وكما لو كان يتحدث   

. "من األزمات، لكنها بالتأكيد كانت األخطر لقد واجهنا الكثير"  

  "إلى ماذا تلمح أيها البروفسور؟".

إلى مغادرة بالفاتسكي من الجسم البدني. كان من المفترض "
نتيجة  مقدماً، أن هذا اإلقالع المفاجئ سيكون ذلك.أن يكون 

لعيبنا. ولكن الحقيقة هي أن الكوارث تعمل على الجمعية 
عكوسة. كلما زادت كارثة (ظاهرياً)، زاد الثيوصوفية بنسب م

ن رد فعلنا أقوى. الناتج. كلما كانت الضربة أقوى، كا الصالح
كل الهجمات، وكل ما يسمى التعرضات والخسائر، أزال 

 ببساطة حواجز المؤيدين الضعفاء وغير المؤكدين. 

إن الخسارة الواضحة لزعيمنا لم تشل للحظة أنشطة 
ن في الهند وإنكلترا وأمريكا. اليوم المتمركزي الثيوصوفيين
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يوم، نشهد نمواً في جميع االتجاهات. يتم فتح أبواب  يوماً بعد
الصحافة بغيرة. لقد حاز العمل العملي للرابطة الثيوصوفية 

على تعاطف الجمهور معنا. في كل مكان هناك انفجار مفاجئ 
".للطاقة وحياة جديدة. تحدث *** عن ذلك اليوم  

؟"." ماذا قال  

ما يفهم، كانت كنا نتحدث عن بالفاتسكي، وقال إنه، بقدر "
في مقابل، كما  -(الحكيمة) قد أنفقت قدراً هائال من الطاقة 

للحفاظ على جسم فيه كل جزء يميل إلى االضطراب.  -تعلمون 
في الواقع، فكر في القوة المتماسكة التي استخدمت بهذه 

خ التي أصابها بالفعل مراكز الم احتكاك هائل في -الطريقة! 
وا ضعفاء جداً لدرجة أن أعراض المرض. قال *** إنهم كان

الشيخوخة كانت ستظهر قريباً، لذلك بدا له (؟) أنه من األفضل 
".ترك هذا الجسم على شكل قطع بمجرد ظهور فرصة جيدة  

".الجملة األخيرة موحية للغاية "هذه  

نشغل لفترة من تسكي سوف تإنها كذلك. ونحن نعتقد أن بالفا"
اة ليست صغيرة بحيث ال الوقت في تشكيل أداة جديدة، وأد

جدوى منها في األزمة الدورية الحالية. ال يدعي أنه يتكلم 
وربما ما قد أسميه حقائق  -بطريقة موثوقة، لكن بعض كلماته 

تؤكدها. من المؤكد أنها تركت كل شيء  -ما بعد الوفاة 
ياء، وقد ثبت أنها كانت تعرف جميع األش بالترتيب. تم تخطيط

ذكر *** أنه عند  ذلك،يباً. باإلضافة إلى أن رحيلها كان قر
النظر إليها على أنها حكيمة، حيث تتم إنجاز عملها الرئيسي 

خارج الهيئة الخارجية أو الجسد البدني، كان قادراً على 
افتراض أنها قد أصبحت اآلن قادرة على استخدام، في 
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التي تنفق في  الداخلية) الطاقةالعليا (أو مستويات الكائن 
".نة هذا الجسمصيا  

د أن الزيادة الثيوصوفية الحالية يجب أن تُعزى إلى عتقتهل "
؟".هذه الحقيقة   

فقط بجزء منها. كما ترى، يعتقد أن اهتمامه مرتبط إلى حد "
من الطبيعي ا، فإنه كبير باألداة الجديدة. ولكن من وجهة نظره

غيابها  أثناءساعديها وزمالؤها بعض المعونة م اأن يعطيه
يوصوفية، كعضو أو جهاز، تطلب صة إذا كانت الجمعية الثخا

".مساعدتهم   

".تقصد بالدعوة للمساعدة؟ "ماذا  

أعني أن الدافع الموحد لعدد كبير من الباحثين عن الحقيقة "
يجذب المساعدة  اإلنسانية،خاصة إذا كانوا يعملون من أجل 

اقة لمساعيها الروحية. تخيل ذلك كتدفق كبير من الطالالزمة 
يخرج إلى الفضاء ويعود محمالً بكل ما اجتذبه على نفسه، كل 

ما شابهه، أثناء مرورها. وهذا في حد ذاته سيكون مصدر 
قوة. مرة ثانية، فإن الزيادة ترجع إلى حد كبير إلى ما تتوقعه 

ى البقاء يوصوفيين اآلن قادرين علبالفاتسكي. أصبح الث
ذلك. (خذ الكلمة للقيام ب بتركهم، فكلهم فائزون وحدهم

"."وحدهم" و "تركهم" بالمعنى النسبي، من فضلك)  

بنفس الطريقة، يستفيد الطفل عندما يُسمح له بتعلم المشي "
حتى بثمن سقوطه، إنه مسار النمو الطبيعي والصحي في كل 

."قسم من أقسام الطبيعة  

. "ً داكل هذا يبدو عقالني ج"  
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نية، وأكثر صحياً "سيدي العزيز! ليس هناك ما هو أكثر عقال
من الثيوصوفيا. انها مثل العصا السحرية التي استخدمت على 

عشرة مليارات ريشة من عشرة آالف نوع مختلف، جميع 
".حقائق الحياة تطير بعيداً في أكوام منظمة  

".الجمهور هذا البيان!تخيل كيف سيتلقى "  

لجمهور جيداً حسب تقدير كارليل لعدد السكان: "يتم وصف ا 
مع ذلك أخبرني  .الحمقى)ما يصل إلى الماليين، معظمهم من (
. دعونا ال بازدرائهمحقيقة، أي اختراع، لم يتم رفضه  ةأي

نكون عاديين. كل حقائق الثيوصوفيا، كل البديهيات من العلوم 
".المنطقية تا جاز لي التعبير، هي من التفسيراالغيبية هي، إذ  

أن تكون على يقين من عندما ترى نقص ذلك، احذر! يمكنك "
أن معرفتهم معيبة، خاطئة، وهضم سيئ كل نفسي، كل رائي 

كل مستمع فوق طبيعي، هو على العكس. ما هي مواهبهم؟ إذا 
".لم يتم تكميلها بفهم الشيء الذي ُسمع أو تمت رؤيته؟  

."افهم نفسكيا بني، علم نفسك، ولكن قبل كل شيء، "  

؟".يجب توفير قوة التفسير هذه. كيف"   

  

." . أنت لم تسأل ***؟على األرجحال أستطيع أن أقول "  

وكانت إجابته: من خالل دراسة األخالقيات، كتاب  لقد فعلت"
غيتا يدل على الطريق." في هذا العلم، قال إن  البهاغافاد

القانون هما الروح والطبيعة، أو النقي والحقيقي، أو األخالق و
 نفس الشيء. 
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الداخلي مجموعة من القوى. كل قوة هي يمكن اعتبار اإلنسان 
"فتح الباب" على المستوى من حيث تنطلق منها إلى الطبيعة. 

جية النفسية، المستوى يفتح الفسيولو قوة النجمي السفلية، أو
الباب لهذا المستوى وحدها. وهو يقوم بذلك جزئياً من خالل 

فاعل في خاليا وجزيئات الجسم. وهي تعمل على الفعل والت
".دأها المقابل في كل خليةمب  

."   ؟يمكنك أن تقول أكثر"أال 

لنفترض أنني قادر على تحفيز هذه العالقة االهتزازية في "
العصب البصري والتي تمكنه من إدراك اللون األصفر. كيف 

اب يمكنك أن تفعل ذلك؟ أنا أعمل مثل الطبيعة. ويعطي لألعص
إلى المخ االنطباع اهتزازاً رقمياً معيناً، وعلى الفور يبلّغ 

؟ الشعور بالمعنى؟ الحسي لألصفر. ماذا تسمي الشيء الحقيقي
أو العالقة االهتزازية؟ أقوم بتحريض (إذا استطعت!) هذه 

والدماغ يسّجل الصفار مرة  العصبي،النسبة نفسها في السائل 
ي هذا العمل، فستكون هذه أخرى. قريباً، إذا كنت سأستمر ف

ان الداخلي في عمل متزامن وتتفاعل مع الهالة العصبية لإلنس
أطلق عليها اسم المستوى السفلي  -ئن المستوى الكامل للكا

لألشعة الصفراء، وكل األشياء في ذلك المستوى الذي يتعلق 
بهذا االهتزاز يُنظر إليها. ال يتم رؤية أجزاء من أشياء محددة 

ً  ال تتعلق  باالهتزاز ولكن تظهر معرفة جزئية. صحيح حرفيا
".أنك ترى ما أنت عليه  

 " لقد بدأت أفهم".

مرة ثانية، الحظ أن كل مستوى له جوانبه النشطة والسلبية. "
مبادئه، والتقسيمات الفرعية لمبادئه، وتقسيماتهم أيضاً. فقط 
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ذا قوات المستوى األعلى تفتح األبواب العلوية. ما الذي يحدد ه
".االختالف في الطاقات؟  

".هذه هي النقطة الحاسمةه! يجب أن تكون "آ   

دافع يحدده، ألن الدافع يحدد نوعية الفكر. الفكر يحدد ذلك. ال"
بسبب الدافع يصبح الفكر انكماشي أو توسعي. من المعروف 

أن التفكير يؤثر على عملية استيعاب الجسم. لقد كان دائماً 
العالج. عامالً معترفاً به في  

روحانية في مراكز الدماغ إن إدخال االهتزازات العليا األكثر  
ى تأثير المجاالت العليا فحسب، بل يؤثر السرية ال يفتحها عل

أيضاً على الفعل االنتقائي للمجال بأكمله. عندما يتنفس الجسم 
الهواء ويطرده، فإن الجسم العصبي الداخلي يتوسع ويتقلص 

ري أو النجمي. يتم تسريع اهتزازه من مع حركة الوسط األثي
ئات الفكر، ويمنع هذا االهتزاز األسرع دخول الجزيخالل عمل 

األكبر من المادة األثيرية، مما يسبب أيًضا تياراً من الهواء 
على التيارات األرقى بال حدود لهذه الروح العالمية. بهذه 

من  (طرد مفتوح يكون ذرةالذكاء المتفوق لكل  الطريقة،
عطينا عالمة السيد كيلي ي ).البراعم مثل األوراق على الفرع

".عن الطريقة التي يتم بها ذلك  

تقصد باكتشافه أن إنتاج وتر لكتلة معينة يكسر االرتباط "
والتي هي  دقة،الجزيئي لهذه الكتلة ويطلق طاقات أكثر 

".الطاقات األكثر ديناميكية؟  

لك. أنت تقول إنها بالضبط. يمكن دفع الدرس إلى أبعد من ذ"
افق يمثل المجموع الكلي لالهتزاز كتلة، وهو تو تنتج توافق أي
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لهذه الكتلة. لذلك يجب علينا أيضاً استخدام هذه القوة 
 المتناغمة مع المستوى الذي نرغب في دخوله.

من السهل التحدث عن ذلك، لكن من بيننا يستطيع فعل ذلك؟  
طريق الصدفة، ال يرى  وعندما اإلنسان النفساني يعملها عن

يمكنه رؤيته، وليس أكثر. لهذا  جزئية، فقط ماسوى نتائج 
السبب نقول في كثير من األحيان: "يجب على اإلنسان أن 
يعيش ما يعرفه." طالما لم يختبر هذا، فإنه ال يستطيع أن 

يعرف ذلك. يجب أن يكون هو هذا االهتزاز العالي. هو نفسه 
المفقودة". يجب أن يصبح هذه "الكلمة  

ي حد ذاتها، وهي قوى إنتاج القوى فبعد تدريب طويل في  
يجب أن تكون نقية تماماً لتكشف النقاب، يستطيع الطالب فهم 
ما يراه تقريباً. خالف ذلك، التجارب النفسية هي سيئة للغاية. 
انهم يشلون الفكر. إنهم يعيقون الروح، مثلما أن الشوك على 

. هذا هو السبب في أن كتاب صوت الشجيرات يمسك بالخراف
الب بالهروب من "قاعة التعلم" حيث يوجد لصمت ينصح الطا

".ثعبان نجمي تحت كل زهرة  

لذا، من الجيد أن نكون قادرين على إظهار هذه األشياء في "
، أليس كذلك؟".نور الفطرة السليمة  

بالتأكيد، إذا كنت تريد االستفادة من الحساس. أنا دائم "
".الغيبيةللطبيعة لشرح العلوم  اإلشارة  

ة، وفي وضعٍ مواٍز، قد يُقال إن الوفاة في هذه الحال"
المزعومة للسيدة بالفاتسكي قد أوصلت العقول الثيوصوفية 

إلى نقطة مشتركة، كانت النقطة هي العزم على مواصلة 
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عملها. هذه الوحدة من الجهد على أعلى الخطوط تستحث كمية 
".كز مشترككلها تدخل وتخرج من مركبيرة من الطاقة، و  

هذا العمل تُرى اآلن بطريقتين. أوالً، في النشاط  ونتائج نعم،"
المتزايد الذي تحدثنا عنه، وثانياً، عند اإلفراج جزئياً عن 

".األبواب في المستويات العليا  

 " كيف تستنتج ذلك؟ ".

بحسب ما قاله لي *** يبدو أن قادة الجمعية جعلوا أنفسهم "
ائل. يُقال شعرون بموضوعية. قل، على سبيل المثال، في الرسي

  أحدهم، وهو البعض قد استلمها وأن عبئهم هو "العمل".  إن
 تعدم طلب أوامر مفصلة ألن بالفاتسكي قام طلَب منه عامل

ودعنا ندير  . تابع العملفي مجلة الدرب مقتطفات بوضع
أنت (التالي:  النتائج. مرة ثانية، يتم فهم العمل على النحو

. )مجال واسع مثل اإلنسانيةتواصل العمل مع أعمال ثانية في 
العامل المعني هنا سبق أن عمل بطريقة أخالقية بحتة. قيل 

احرص على عدم إلحاق األذى بالجمعية، لديك (لطالب آخر، 
ل المهنة كذبة. تذكر مسؤوليتك القليل جًدا. * * * ال تجع

هو التفاني والعمل الجاد  . عبء كل هذه الرسائل)وقسمك
ركز تم إنشاؤه على النحو الواجب والتي للمنظمة الحالية، كم

".من خاللها يجب إنجاز العمل  

." مشجعة للغاية لتلقي هذه الرسائلاألمور أن تكون  " يجب  

ثم قال  بخفة،هذا بالضبط مالحظتي لـ ***، الذي نظر إلّي "
 يلتهمعفناً، أو عزيزتي، عندما يكون النبات مت (يابسرعة 

فإن البستاني الرئيسي أو أحد  أو منكسراً، أو مشوهاً، ،غيره
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مساعديه المعتمدين، يأتي لمساعدته، أو قد تتلقى بعض 
لحديقة، حافزاً النباتات الخاصة، التي تؤدي خدمة خاصة في ا

خاصاً مثل إيذاء اآلخرين. ولكن عندما يتبع النبات جميع 
إنه ال يتطلب أي تعديل: ال يسمع قوانين النمو الطبيعية، ف

. في الشرق )ألنه يعرف أنها في حالة جيدة البستاني عنها
يُسمى الغورو أو المعلم "الُمعّدل". ويجوز له التواصل مع 

ل، والذي يجب أن يقدمه المركز مركز فرعي تم إنشاؤه بالفع
الفرعي للمساعدة التي تقدم بالتالي للعاملين في نفس خط 

".العمل  

ة أن يمكن للعمال الذين ال يسمعون بطريقة محدد ذلك،ل"
؟".يشعروا دائماً بأنه يُنظر لهم وأنهم بصحة جيدة   

هذا ما قاله ***، وأيضاً أن العالقات األوثق مع المحفل "
".يرافقها مسؤولية أكبر، مسؤولية فظيعة  

".غالباً ما يبدو أنه من الصعب معرفة كيفية العمل  " 

وجدتها على اإلطالق هي ما يلي: يحة بالفعل. أفضل نص"  

إلى أقصى حد من مواهبك المميزة لديك. استفد° 1   

ال تعيق رفيقك باستخدام عوائقه. °  2   

أساليب الطبيعة. اعثر على تيار أو نواة واعمل على  اتبع°  2
ذلك. ال يهم إذا كان يبدو مثالياً أم ال. اترك النتائج للقانون. 

ثور على نواة، كن نفسك مركزاً وسوف ولكن إذا لم يتم الع
".ي ويعمل من خاللكيأتي اإلله  

.1891سبتمبر   
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من مجلة الدرب منتقاةأفكار   

 

ي تعملها اإلنسانية، ال شيء يضيع. ال في المعركة العظيمة الت
يتم فقدان الجهد، وال يعيش أي حب دون جدوى. نحن نعيد 

تهم. نحن إحياء قصة تجاربنا في أولئك الذين نريد مساعد
الذين يحاولون  مجذوبين لألعلى وللخارج من قبل أولئك

.مساعدتنا  

.60.صفحة 1890. أيار طاولة الشاي نقاش حول  

تفيدك إال قليال. ال يخدمون سوى لتأكيد مؤخر لما الكتب ال 
تعلمته بالفعل. ال يمكنهم إعطاء شيء جديد ألن ما يحاولون 

لقديم. حافظ على دوافعك تعليمه، وما نحاول العثور عليه، هو ا
الرتقاء، وسوف تمضي قدماً [...] قوية، قوي إرادتك في ا

.أغلق كتبك وفكر  

 

لتوجيهك أو تعليمك. إنها جيدة إلعطاء ال تعتمد على الكتب 
البشر المعرفة األرضية، ومفيدة لحث البشر على التفكير. لن 

يعطوهم حكمة سماوية وال حقيقة. يمكنك االستفادة من كل 
ستخدام يء، بما في ذلك الكتب. ال يمكنك معرفة نفسك باش

.الكتب  

 فحةص ،1890، أبريل وج. هيجمقتطفات من رسائل نوه لها [
24-25.[  



341 

 

ابحث عن الحقيقي تحت غير الواقعي. ابحث عن الجوهر وراء 
الظل. وفي خضم الفوضى، ابحث عن المركز الصامت حيث 

 ً .يعمل المحفل دائما  

، ص. ١٨٩٥روف، ديسمبر غ. تي. هارمنوهة من قِبل إي[
282.[  

 

ركزت التعليقات التي أدلى بها رئيسنا162 يوم الثالثاء الماضي 
[تتركز] على القوة المتزايدة للعمل المتضافر، والتي تبين أنه 
بالتوازي مع ما نقوم به، هناك تيار خفي لوجودنا يتقدم، ربما 

ى الرغم من ببطء، ولكن مع ذلك مع قوة ال تقاوم، والتي، عل
.أقل عظمةأنها غير مشتبه بوجودها، فهي ليست   

].143، ص.١٨٨٩ويورك، أغسطس من رسالة إلى فرع ني[  

 

كتب حكيم، "قبل أن تتمكن من أن تصبح تلميذ بالغيبيات، يجب 
أن تتخلى عن كل األحكام المسبقة، وكل عوامل الجذب لهذا 

من السهل  العالم، وكل شعور باألفضلية لشيء ما على اآلخر.
يعي هو الذهاب إلى الوقوع في السحر األسود. الميل الطب

، وهذا هو السبب في أن التدريب يستغرق عدة السحر األسود
إعطاءك  سنوات لتجفيف أي مصدر األحكام المسبقة، وقبل

  القوة.بعض 

                                                           

هو جودج نفسه، رئيس آريان الجمعية الثيوصوفية، الفرع الرئيسي  162
. المترجم.في نيويورك  
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يجب أن  ،يجب على الحكيم أن يفصل نفسه تماماً عن شخصيته
سود يستعد للضرر دون القلق يقول: "أنا قوة". الساحر األ

يضر باآلخرين. يمكن أن يصبح فعل اللطف بشأن ما إذا كان س
المرتكب مع وجود األحكام المسبقة شراً، على سبيل المثال 

بإيقاظ العداء في عقول اآلخرين. من الضروري، عندما 
أن يصبح قوة يتصرف المرء، أن يفقد كل مفهوم للهوية و

األحكام المسبقة. الخير والشر مجردة. العدالة هي عكس 
زء من أجزاء الكون: إذا كان الشخص موجودان في كل ج

يعمل، حتى بشكل غير مباشر، حسب تحيزه، يصبح هذا 
 الشخص ساحراً أسود.

العلوم الغيبية تتطلب العدالة الكاملة، والحياد المطلق. عندما  
الطبيعة بشكل عشوائي، مع التحيز يستخدم اإلنسان قوى 

الخائن  ون االهتمام بالعدالة، يكون هذا سحر أسود. مثلوبد
.يعمل الساحر األسود على أساس بعض المعرفة األكيدة  

السحر هو ممارسة القوة على قوى الطبيعة: على سبيل 
المثال، جيش الخالص، ينوم الناس ويجعلهم في حالة سكر 

كذا يستخدم السحر األسود. التمرين نفسياً باإلثارة، وهو ه
ة شخص ألول في السحر األسود هو اإليحاء للناس. مساعدا

ولكن ال ينبغي أن يرشدك أي  أسود،مريض ليست سحراً 
.تفضيل شخصي  

عندما يصل الجنس السادس لوقته، لن يكون هناك دوغبا 
خالل حياته من خالل  االهتداء(السحرة السود). الدوغبا يمكنه 

ت الفلكية ناة الشديدة والمصاعب. على المستوياالمعا
ى من الدوغبا، ألن الخير والنفسية، يكون المعلمين دائماً أقو
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هناك أقوى من الشر. ولكن على المستويات المادية، يكون 
الشر أقوى من الخير، ويكون المعلمين، إذا تصرفوا على ذلك 

في  -م الذي يتعارض مع طبيعته -مجبرين على استخدام المكر
نهم سوى تخفيف النتائج مواجهة صعوبات كبيرة وال يمك

لصالحة، هناك غياب للخير ولكن ال الضارة. في القوى غير ا
يوجد شر، وكلما زاد المرء من ارتقاءه، كلما أصبح الشر 

غياب للخير. ال يمكن اجتياز الدرب األبيض إال باتباع الوحدة 
.المطلقة، الخالية من أي تمييز للجنس  

]. 571.ص.1890[نقاش حول طاولة الشاي. آب   

 

الجسم تأتي من جميع األمراض والتأثيرات والتشوهات في 
المستويات النجمية. المادي ال يمكنه تلويث النجمي النوراني. 

تلميذ الغيبيات والبدني يجب أال يخلط بينهما. من الضروري 
.للغاية التركيز على واحد أو آخر  

ي من المالحظات المكتوبة بخط اليد التتنويه من "يوليوس" [
 1889غسطس أدلى بها حكيم، رداً على أسئلة من القراء، أ

].150 ص.  

 

أعني الهدوء في داخل نفسك. أنت  -كم أتمنى أن تظل هادئًاً 
تترك نفسك في الغضب واإلثارة في داخلك. الهدوء الخارجي ال 

 ً . عليك أن تتعلم يعني شيئاً إال إذا كان الداخل كله هادئاً أيضا
صبي جيد، لم تتعلمه بعد. هل هذا  ذلك، وبغض ورغم أنك
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سأغضب وإال كنت  -سبة لي، لقد تعلمت ذلك مستحيل؟ بالن
.ولخطأ اآلخرين لخطأي  

ما نحتاج إلى تعلمه هو أن نكون راضين في أنفسنا، أو، بشكل 
محدوديتنا، مع أكثر تحديداً، أن نأخذ جانبنا فيما هو نحن وفي 

مخلصة وشجاعة مثل السعي للتغلب عليها. عندما تكون طبيعة 
شرب بهذه الطريقة، فهي خطوة طبيعتك، قادرة على إلقاء الت

 كبيرة إلى األمام.

لن تضطر أبداً إلى إعفاء نفسك في المنتدى من حكمك  
الخاص، ولكن بمجرد النطق بالحكم الخاص بك، احني رأسك 

ا العيش بشكل سريع ومفاجئ وفقاً لهذه المثل لألسفل. ال يمكنن
اص عظيمة، كما يفعل اآلخرون مع مبادئهم. هناك أشخالعليا ال

راضون عن أنفسهم ألن قواعدهم تسمح لهم بالقيام بذلك، وهم 
لكن هذا ليس من نوع الهدوء الذي أتحدث عنه.  -هادئون   

في  قد تكون روحك هادئة حتى عندما يتم إطالق العنان للجسد
العمل (انظر صوت الصمت)163. أنا لست راٍض  عن نفسي 

نا من القيود أيضاً، ولكن يجب أن نأخذ جانبكذلك  وأنت ،اً بدأ
 المفروضة على شخصيتنا كما تظهر لنا.

نفسه، ألن  المرء فيأخطر خطأ هو تشكيك  الغيبية،في العلوم  
هناك يتواجد مصدر الشك في كل األحوال. الشكوك التي لدينا 

                                                           

صوت الصمت، األطروحة األولى: "كالهما، العمل والتراخي، قد  163
ن مساحة فيك. جسدك مضطرب، عقلك هادئ، روحك الشفافة مثل يجدا

.بحيرة جبلية  
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لك، ال تجاه اآلخرين هي دائماً نتيجة للشك الذاتي الداخلي. لذ
.يل الذي تعترف بهوال حتى القل -يكن لديك أي شك في نفسك   

اقتباس من رسالة تلقاها جاسبر نيماند، "نقاش حول طاولة [
].24-23ة ، صفح1890الشاي" أبريل   

تستمر عملية التحضير بصمت حتى يصل الفرد، دون وعي إلى 
ها: اللحظة التي تالمسه فيها القوة الوحيدة التي كان يفتقر إلي

هزة مسبقاً، ليحل ثم يأتي تلقائياً كل عنصر من العناصر المج
محله ويصبح الكائن، إذا جاز التعبير، معاد بنائه في ضربة 

.كل شيء ثوري -التصاميم والتقارير واألهداف واحدة.   

تنويه من قبل جاسبر نييماند في مقال بعنوان "الحقل [
].48، ص. ١٨٨٨الثيوصوفي"، مايو   

 

طموح، قال مؤخراً شخص  -م التشاور حول شيال عندما يت
"نظراً ألن لديه دافع نقي، فهو في  المقدسة:يع في األسرار ضل

وضع جيد. أما بالنسبة لطريقته في النظر إلى األشياء، فهي 
عديمة الفائدة ... سيكون من األفضل له أن يكون مستعداً 

".لتعديلها مع تقدمه  

].191ص. -1887مبر سبت -حول طاولة الشاي نقاش [   

 

دم. ان، عن أي رغبة في التقأريدك أن تتوقف، قدر اإلمك
النور  الطموح المضطرم للمعرفة، للصيرورة، والوصول إلى

مختلف عن الفكر: "أنا ال أتقدم، ال أعرف شيئاً. هذا بحث هو 
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عن النتائج. الموقف الصحيح الذي يجب اتخاذه هو التمني أن 
.أكون  

ف. الرغبة في المعرفة هي حصراً فكرية ألنه عند ذلك نعر
تأتي من القلب. على سبيل -نكون  -والرغبة في أن  تقريباً،

المثال، عندما تتمكن من رؤية صديق بعيد، فهي ليست معرفة 
إنها حقيقة أن تكون في حالة، أو اهتزاز، الذي هو الصديق في 

 هذه اللحظة. تُسمى ترجمة هذه الهوية تقدير أو تفسير عقلي
معرفة. -ما ندعوه   

و، في تلك المستوى النجمي ه رؤية كينونة عنصرانية على 
اللحظة، جزء من طبيعتنا في هذه الحالة أو في هذا الشرط أو 

ال يزال  -الكائن  -الظرف. بالطبع، هناك مجاالت واسعة من 
بإمكاننا أن نأمل في تحقيقها. لكن بينما نسعى جاهدين ألن 

ع آمالنا النهائية في أدنى من هذا الظرف نصبح إلهيين، وال نض
 -نكون  -لكاملة والكلية لنتعلم أن ي، لدينا الفرصة االسام

.المستوى الخاص التي تقدم لنا اليوم  

].317، ص. 1888الثاني  نالشاي. كانوحول طاولة  نقاش[  

 

على عكس أولئك الذين يشكون بمرارة من عدم "مساعدتهم" 
ر في "المساعدة" أكثر من المساعدة أعتقد أن هناك خطراً أكب

ندما يتم تشغيلها بسرعة كبيرة . تنكسر اآلالت عبالقليل جداً 
.إال في حاالت استثنائية -وليس عندما تدور ببطء شديد   

].72، ص. 1891 نيسانالشاي. حول طاولة [نقاش   
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ذلك القانون الذي بموجبه، الشخص الذي  غير قابل للتغيير
، مهما كانت صغيرة، يجب أال يوافق حصل على نعمة روحية

ينقل ما حصل عليه، على األقل تى يبلغ أو على الموت ح
لشخص آخر. ينص هذا القانون أيضاً على أن هذا االتصال ال 

يعني نقل لفظي بسيط للتعاليم، بل يعني استمرار رعاية 
 المريض حتى يفهم اآلخر تماماً.

فأنك  الحقيقية،بمجرد أن تحول عقلك نحو نور هذه الشمس  
لهية التي ترتفع الطاقة اإل في هذا التيار العظيم منستغوص 

 .وتصدر منه، ولن تتمكن أبداً من المطالبة بهذه الحياة لنفسك
.لذلك، عش حتى تتمكن من القيام بالواجب كامالً   

الشاي. حول طاولة . نقاش يوليوس رسالة استلمها تنويه من[
].315، ص. 1888 كانون الثاني  

قيقية. كتب رفيق: "يبدو أنه اآلن ليست هي المعركة الح
لوضع باالختبار القدرة على يحين الوقت، سيحدث هذا عندما، 

التحمل لمن يقدمون دعمهم والتأثير الذي تحدثه الثيوصوفيا 
".بالفاتسكي تعطي مظهر اإليحاء بأنها تشجب نفسها بهم،  

فحة ص ،١٨٨٩يماند، يوليو يبقلم جاسبر ن ةمقال من [اقتباس
105.[  

د التأثيرات السفلية. فكر في صورة المعلم هي أفضل حماية ض
.المعلم كإنسان يعيش في داخلك  

، ص. 1890سبتمبر  معلم،اقتباس من رسالة مكتوبة بخط يد [
178.[  
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لدي رغبة شديدة في العثور على أشخاص يرغبون في قبولي 
أعطي  دون أنانية، والعمل من أجل اآلخرين. في كل شيء،

بموتي أو خسارتي نفسي لخيرك، وسأكون سعيداً إذا أمكنني، 
تحقيق التنوير. إذا استطعت أن أنقل إلى روحك كل تجربتي 

أن تفعل شيئاً أكثر من تقديم هذه األشياء.  الغاية؟وأتركك. ما 
لكن أياً منهم ال ينتهز السيف  نقدم معبود الخشب بنظر البشر
المجوهرات المخبأة هناك. لتقسيمه إلى نصفين واكتشاف 

.ى العملنعود إل لألسف،لذلك،   

].70، ص 1887اقتباس من مقال بقلم جاسبر نييماند، يونيو [  

 

يُظهر موقف الباحث  *،المقتطف التالي، مأخوذ من رسالة **
أعمل. أنا ال أبحث ذو العقل المستبصر: "مثلك، أريد فقط أن 

الشهيد. أنا مقّدر أن شيء. أعلنت في قلبي نذر  قوة، العن أي 
ى الحد الذي يسمح به التنوير في كل أخدم في جيش اإليثار، إل

حياة. حالياً، ال أجد سوى الجمعية الثيوصوفية للعمل هنا. في 
أو ربما هي نفسها. أنا  -المرة القادمة ستكون طريقة ثانية 

مستعد "لترك النور للظالل إلفساح المجال لآلخرين164" وال 
أثر على النيرفانا. انه طريقك ايضاُ، لذلك، ال تت أسعى للحصول

.بالكلمات أو األلقاب أو الغموض واالرباك  

].284.ص.1889 ر[نقاش حول طاولة الشاي. ديسمب  

 

                                                           

 إشارة إلى كتاب صوت الصمت، نهاية األطروحة األولى - ص. 38. 164
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أصيب البعض في هذه الفوضى، وتمت معالجة أحدهم مؤخراً 
بواسطة صديق [...]: "بعد أن علمت أنك165 لست بصحة 

ة، عذاب آخر لتتحمله، أسمح جيدة وأنه لديك، من جهة ثاني
ألخبرك أنني آسف للغاية. هذا ليس عزاءاً لنفسي بالكتابة لك 

ألني أعتقد أنه غالباً ما يكون محاكاة  -يجب علي أن أقدمه لكم 
ساخرة لآلالم. ومع ذلك، أود أن أخبرك أنك لست وحدك. 

والذي  -صديق الذي يوزع الضربات على اليمين واليسار ال
لم يجنبك بهذه الطريقة.  -يب خاطر إلى عدو سيتحول عن ط

ما تعلمناه بالفعل على فقط تذكر ن أعتقد أنه علينا أن لكن
ومن ثم لن نعود نهتم  -أن كل هذا يأتي من الوهم  -حسابنا 

إلحداث ونكون مستعدين النتظار الوقت، بقوته العظيمة، 
أولئك تغييراته السحرية. يمكننا االنتظار: "إنهم يخدمون أيضاً 

.واالنتظارالذين ال يفعلون سوى البقاء في مراكزهم   

عن طريق المعاناة.  -كالباقي، بال شك  -وهذا أيضاً يجب تعلمه 
ولكن دعونا ال ننسى أننا نحن الذين نخلق معاناتنا. اكتشفت أن 

وحيد، هو طريقة التفكير السيئة.  الحزن واأللم لهم كمصدر
ى شيء ال يتناغم مع غرض ليس سيئاً بمعنى الشر، بل بمعن

وبالتالي غير أخالقي. إذا قصرنا كل  الطبيعة: شيء غير علمي

                                                           

في اللغة األجنبية وخاصة الفرنسية، عندما يخاطب أحدهم إنسان  165
م خاص، يقولون له: (أنتم) بدالً من (أنت) أو غريب أو صديق له احترا

بالجمع  –يستعمل هذه الصيغة  جلي) بدالً من (اسمح لي) جود (اسمحوا
عندما يكتب لصديق. ولكننا هنا فضلنا الحفاظ على  –المفرد  –بدل  –

لفردية عند كتابته رسالة لشخص واحد لكي اليتسبب األمر الصيغة ا
 بالغموض. المترجم.
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من أفكارنا وأعمالنا على الوفاء بواجبنا الواضح، والتخلي عن 
 النتائج وعن الغد، للقانون، فما المكان الذي سيبقى للمعاناة؟

لذلك، دعونا نسترخي ونبتسم عند رؤية األشياء وظهورها، 
قبضتين أنه حتى لو وجدنا أنفسنا مقيدين بالقدمين وال مع العلم

فإن قلب العالم سيستمر في  لسنوات،لو كان لعدة أيام، حتى 
النبض في غيابنا. لذلك، ال تدع أنفسنا نشارك في هذا عقلياً 
وال في أي شيء آخر، ولكن دعونا نبقى جانباً، كمتفرجين 

االستعداد هو  -به  بينما ننفذ بقوة كل ما هو مطلوب منا القيام
ضرورياً. لذا، يا أخي، فلنكن سعداء  أن تفعل شيئاً إذا كان ذلك

على  ألنه،كل ما يمكن أن يحدث وكل ما يقال، أو يهمس ب
الرغم من أن هذا اليوم قد يبدو مظلماً، إال أن هذه األمور 

ستنتهي في النهاية بشكل جيد. كلما ازدادت العاصفة، كلما 
لوجه الشمس يضيء وراء الغيوم، والذي  اقترب وقت رؤيتنا

تصرف  قتاً فقط. أنت سعيد للغاية وهادئ، تحتيحجبه مؤ
الجميع وغير مباٍل للجميع، وتستريح في مكان صامت من 

منزلك. لكن، مثلنا جميعاً، لست معروفاً لكل إنسان، ألن الروح 
وحدها هي التي تعرف الروح. لهذا السبب ليس هناك ضرورة 

س في كالي يوغا! يمكنك أن تقول كل شيء، لكن النالالختباء 
ذلك. أولئك الذين لن يكونوا أكثر حكمة من ذرة واحدة ل

يتخيلون أنهم يعرفون القلب والعقل والروح، أنتم أو أنا كذلك 
وال يفهمون.  ليس لديهم حكمة  

إنهم ال يؤمنون بتعاليمهم، ولكنهم ال يفعلون سوى بوضعها في 
يبقى دائراً فيهم، وربما، على مر العصور رؤوسهم. حسناً! ل

رح. إذا كان عندها سنف -زهر زهرة في قلب كٍل منهم سوف ت
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يمكن لإلنسان أن يكون قوياً في نفسه، كجزء من الكل، فلن 
.تصل ضوضاء العالم إلى أذنيه. عاطفتي ترافقك  

].21-20، ص. ١٨٩٥على شاشة الزمن" أبريل ["  
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رسائل غير منشورةمقتطفات من   
 

 

إال تلك التي يختار كل إنسان  اال توجد سلطة في الثيوصوفي
 قبولها لنفسه

ال يوجد أي جهد، حتى أصغر ما يكون، دون جدوى. عارفين  
".ذلك، فإنه يمكن لكل واحد "المحاولة، حاول باستمرار  

ليس من الحكمة إعطاء االهتمام للظواهر166، أو محاولة 
المرء تماماً فلسفة الطبيعة واإلنسان حسب  فهمها إلى أن يدرك

.يوصوفياالث  

الظواهر وهمية تماماً، وإذا اهتممنا بها، فإنها تحرف حقيقة 
.الحياة والحقيقة  

قصص التقمص المختلفة، ليست مفيدة وال جديرة بالثقة. في 
في الغرور النهاية، ال يفعلون شيئاً جيداً، لكن قد يتسببون 

يجب تجنبها. حتى اآلن، لم أر حالة  والحزن المظلم. لذلك
لم يكن للمصالح أو المعتقد الذي أعطيت له هذه واحدة حيث 

القصص عواقب وخيمة. والحكماء الوحيدون الذين عرفتهم 
يرفضون التحدث مع أي شخص عن حياته السابقة. ألنها 

ن ينغمس في قصص قاعدة في العلوم الغيبية وال ينبغي للمرء أ
قاعدة تشبه تلك التي تحظر الحديث عن تقدمك  -حياة الماضي 

الحياة العليا فيما يتعلق بالوجود الحالي. إن دراسة الفلسفة في 

                                                           

 يقصد بها طبيعياً الظواهر الغريبة وظواهر ما وراء علم النفس. 166
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غيتا، ستلقي الضوء  كما هي معروضة في البهاغافاد الروحية،
على جميع األحداث التي قد تحدث، والتي هي مجرد حركات 

.وظهور غير واقعي، والتي تخفي الحقيقة عن ادراكنا  

تأتي بشكل فيما يتعلق بك، بطبيعة الحال، فإن القوى التي 
طبيعي جيدة ويمكن استخدامها بشكل طبيعي. ونصيحة الحذر 

ليست ضرورية بالنسبة التي سأقدمها (على الرغم من أنها 
لك) هو أنه كلما زاد تضييق دائرة أولئك الذين ستكشف لهم 

ولهم أيضاً.  -حقاً، كان ذلك أفضل لتقدمك   

بل في  توجد وسيلة لفعل الخير مع هذه القوى في عرضها،ال 
وبواسطة  اآلخرين،التأثير الذي يمكن أن تمارسه بصمت على 

ي يمكنهم توفيرها المؤشرات واإليحاءات والعالمات الت
للشخص الذي يمتلكها إذا استخدمهم بشكل صحيح. وبهذه 
يث الطريقة، يمكن أن تصبح مفيدة، ولكن بالتأكيد ليس بالحد

ه نقطة مهمة عنها أو عن طريق التباهي بها بأي طريقة. هذ
.في جميع مدارس العلوم الغيبية الحقيقية  

يتم بسهولة ال تصاب باإلحباط: ال يوجد سبب لذلك، ال شيء 
يكون جيد جداً أو دائم، يجب أن يكون هناك إزعاج وتوترات 

.هنا وهناك  

. ".ألسباب طبقيةال تفكر في فكرة أن *** واآلخرين ال يأتون "
ديهم أسباب ثانية، من األفضل إلخ. من األفضل أن نفترض أن ل

إلى جانب ذلك، ال  يأتي [...]أن نأمل في األفضل واألفضل 
.أعتقد أن هذا هو الحال. إنها الثرثرة التي تثير هذه األفكار  
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إن الظروف التي نجد أنفسنا فيها هي في الواقع أفضل 
ا كنا نود فقط النظر فيها. الظروف بالنسبة لنا، إذ  

بهذه الطريقة، استفد من هذه الظروف إلى حاول تطبيق هذا، و
ب من عودتهم في حياة جديدة. في نفس الوقت اهر -أقصى حد 

نسعى جاهدين لجعل الناس يمارسون الثيوصوفيا الحقيقية 
.واإلخاء الحقيقي  

فما يتعلق ب***، فإن أفضل طريقة للعمل هي االنتظار 
تراءات دال، لفعل ما هو أفضل، ورفض االستماع إلى االفباعت

ورؤية ما سيحدث [...] يجب أال نكون بشكل دائم في حالة 
اآلخرين، لكن في الوقت نفسه، يمكننا أن نرفض  إصالح

السماح لآلخرين بإلحاق الضرر بالعمل [...] اصمد، وتجنب 
.واستمر في العمل -الجدل   

ا سيتبع النوع اآلخر من التقدم في عنده تناغم.حاول التقدم في 
سك مركزاً للتناغم وسيساعدك اآلخرون على نشر وقته. كن نف

.هذا الشعور في كل مكان  

دعونا جميعاً نقترب أكثر من اتحاد أوثق بين العقل والقلب  
والروح والعمل، وبالتالي نسعى جاهدين لخلق هذه األخوية 

.لعالمي والخاصمنا االحقيقية التي هي وحدها تسمح بتقد  

ير موقفكم العقلي بشأن هذه أعتقد أنك و *** يجب عليكم تغي
وبالطبع يمكن أن أكون  -النقطة المحددة، هذا ما يبدو لي 

متمنياً تحقيق الوئام  -مخطئاً، وفي هذه الحالة يرجى المعذرة 
فإنك تسعى، سواء في التفكير أو في العمل، إلى خلق وئام. 

نستطيع خلق االنسجام، ولكن هذا هو نتيجة  نا الاآلن، أعتقد أن
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أنت و ***، بصفتكم أفراداً يؤدون  لذلك،ل، أو الفكر. للعم
واجباتهم، يجب أن تكونوا راضين عن ذلك وأن تدعوا النتائج 

تحدث من تلقاء نفسها. إذا كنتم تتصرفون بشكل صحيح وال 
 فسيتمتقلقوا بشأن ما إذا كان االنسجام سيخرج منه أم ال، 

جانسة. هذا تحديد االنسجام بالضرورة إذا كانت أفعالكم مت
الموقف سيتجنب التوترات العصبية، ألننا غالباً ما نغضب من 
شيء واحد ألننا نفكر في النتائج. ومع ذلك، إذا بذلتم قصارى 
جهدكم لكن الوئام لم ينتج، فال يمكن أن يكون خطأكم، لذلك، 

فكيرك في ذلك، كلما ظهر قل ت تقلق بشأن ذلك. كلما أاليجب 
.الوئام أسرع  

الجمعية مختلفة تماماً عن جميع المنظمات الثانية في يبدو أن 
هذه النقطة المحددة: في مكان آخر، نرى أن األعضاء يقدمون 

فإن  -نادي أو كنيسة  -الكثير من المال ومهما كانت المنظمة 
واضحة تقدم عقائد  ألنهالديها الحظوظ أن تجمع مبالغ كبيرة 

لمجتمع تنكشف لنا المعالم. أفترض أن الطبيعة البشرية في ا
بألوانها الحقيقية، ألننا هنا ال نقدم شيئاً مماثالً، لكننا نطالب 

.بعمل إيثاري حقيقي  

اآلن لننظر فيما يهم الفرع. وفرة كبيرة من األعضاء ليست 
 منه قادرون جيدة بالنسبة له، إال إذا كان أولئك الذين هم جزء
بمكان أن يتعلم على التعامل مع هذا الموقف. لذلك من األهمية 

الفرع ويقوي نفسه، وإال فمن المحتمل أن ينمو بسرعة كبيرة، 
مثل الطفل، ويضعف، وبالتالي يتخلف عن الركب. من ناحية 
ثانية، إذا أصبح عدد كبير من أعضائه، كٍل على حدة، مركزاً 

فسترى  ،لمميز بالموضوعإللمامهم ا نشًطا وطاقة حية، نتيجة
ال لبس فيها. إذا كان لديك مؤتمر  الفرع يتقدم بقوة وقدرة
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وراء مؤتمر، وقمت ببساطة بزيادة عدد األعضاء الجدد، دون 
تقوية األعضاء القدامى، فإن فرعك سيموت بمجرد انتهاء 

المؤتمرات. حاول غرس هذه الفكرة ألولئك األعضاء الذين هم 
.عداد لالستماعلى استع  

من هذا  يؤسفني أن أسمع أنك لم تتقبل بعد رحيل ابنك
المستوى البدنية. من الصعب فصل المرء عن أولئك الذين 

نحبهم، لكن الموت ليس سوى انفصال على المستويات 
السفلية، انها ليست "خسارة" على المستويات العليا. لكن 

 ً قد ال  ، رغم أننااالتحاد الداخلي الحقيقي، الذي ال يزال قائما
بوعي طالما هناك نكون على دراية به، ال يمكن الشعور به 

بعض اإلحساس "باإلحباط". حاول أن تدرك في قلبك ماهية 
رغبة ابنك الحقيقية، وما هي رغبتك الداخلية الحقيقية (رغم 

.ذلك) تعرفأنك قد ال   

الداخلية، ستكون فيما يتعلق بموقفك. فيما يتعلق بالمستويات 
" وال ينبغي أن تحزن، وال تتأسف، ولكن "ابتهج هذه الرغبة،

ابتهج بالموقف الذي أنت فيه اآلن، ألن هنا تكمن فرصة  نعم،
عظيمة لك، ألن القانون والطبيعة يوفران دائماً أكبر فرصة 

ويمنحاننا أعظم البركات التي يمكننا الحصول عليها. من وجهة 
.يحدث ذلكنريده نحن ("النفوس") هو أن نظر الروح، كل ما   

ن شخص آخر، أو آخرين إذا وجدت أن هناك احتكاكاً بينك وبي
فال تضيع الوقت في التساؤل عن الخطأ. الجميع دائما مخطئون 
في شيء ما، وبصرف النظر عن ذلك، سيكون من السهل بما 

فيه الكفاية أن نجد أن أخطائهم تكمن في خيالك. أخطائهم، 
ست جزءاً من واجبك، ال ة أو وهمية، ال تهمك، فهي ليحقيقي
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العتبار منك ولن تضطر إلى ذلك، ألنه يحتاجون إلى أخذها في ا
من خالل القيام بذلك سوف تسبب "انقطاع " غيبي. ما يهمك 

ئ.خطمماذا كنت  يوما يتطلب منك أنت يكمن في اكتشاف ف  

ارك عندما تجد أن هناك بعض االحتكاك، وإذا راجعت أفك
، فستجد بالتأكيد أنك قد فشلت، بشكل وكلماتك وأفعالك السابقة

غير مباشر، في اإلهمال أو التصرف أو الكلمة.مباشر أو   

 سوف تتعلم الكثير عن نفسك، بينما هذا،من خالل ممارسة  
من خالل البحث عن األخطاء المحتملة لآلخرين وتوضيحها  أنه

لن تتعلم شيئاً  -بغض النظر عن مدى خطاياهم في عينيك  -
.ببساطة كحماروستتصرف   

، وإذا كان كل شيء يعمل المصاعب واالحتكاك ترافق الوجود
بدون قصص وبشكل مثالي، في كل وقت، فلن يكون لدينا 

الح تهاجم الشخصية شيء نفعله. حركتنا هي حركة إص
وبالتالي نحن لسنا مثاليين، وكذلك  البشري،العميقة للجنس 

ل سبق لك أن أيضاً األعضاء اآلخرون في الجنس البشري. ه
إذا تحققت كل المثل العليا فكرت في هذا السؤال: "ماذا ستفعل 

 المتعلقة باإلنسان، إذا كانت اإليثار167 عالمية؟

آخر أكثر فقراً بحيث تجد يجب علينا أن نهاجر إلى كوكب 
مشاعرنا تعبيراً هناك. لذلك يجب علينا أن نقبل جميع 

جاهدين لجلب الصعوبات كجزء من عملنا اليومي وأن نسعى 
لك أنفسنا، لتكون على أكبر عدد ممكن من الناس، بما في ذ

.استعداد للمساعدة  

                                                           

 اإليثار يعني الغيرية ومحبة اإلنسانية. 167
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ال تظن أنك ال تفعل أي شيء من أجل القضية التي تُعتبر 
يك، ألنه في الحقيقة، إن العمل األكثر أصالة يتم على عزيزة عل

المستويات الداخلية، وإال، فال يمكن القيام بأي عمل على 
نك ت الخارجية. لذلك، تذكر أنه يمكنك العمل، بل إالمستويا

تقوم بعمل حقيقي لمساعدة القضية، كونك قوياً في قلبك وثقتك 
على مركز الحركة وتفانيك. بهذه الطريقة تساعد على الحفاظ 

ككل قوياً. يتم مساعدة اآلخرين، الذين لديهم الفرصة للعمل في 
لما أن المركز قوي المستوى الخارجي، على القيام بعملهم، طا

ذا ما يمكنك فعله ويجب عليك وهم أنفسهم يستفيدون منه. ه
.التفكير فيه كثيراً   

ً كان من الصواب تمام اعتماد الحكم الذاتي كطريقة. خالف  ا
للجمعية الثيوصوفية األمريكية سيكون  االنتماءذلك، فإن 

مصدراً للحرج واالحتكاك. كل أراٍض كبيرة، بمثابة مستقلة 
 حدة، تقف على قدميها، في حين أن الجميع متحدونعلى 

بالهدف نفسه [...] عندما يتم ترتيب كل شيء، يجب أن نأمل 
.قل أكبر عدد من الناس من األوقات الماضيةأن تصل إلى ع  

إذا وضعنا في االعتبار أن الغرض من عملنا يجب أن يكون 
دم تقديم حقائق الثيوصوفيا إلى أكبر عدد ممكن من الناس وع

ب أن تسفر البحث عن وظائف وتكريم، فإن أفضل جهودنا يج
عن نتائج جيدة. أقدم تهانئي للجميع، معرباً لكم عن أفضل 

.ياتيتمن  

قدر المستطاع، فأنا في المقام ب عليها لدّي رسالتك وأجيب
 أن أكون مرشًدا ألي شخصغير مؤهل األول لست حكيماً و

، بأفضل تطيعأسمن ، ولكني حريص على مساعدة كل كان
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ً  التي تنطلققدراتي،  على قدم جميعاً ية أننا من فرض دائما
 ً .هنا لتبدأ هذا الشرح هو. المساواة تماما  

أنا سعيد أنك تظهر رغبة مضطرمة لمساعدة قضية الجمعية 
الثيوصوفية ومحاولتك لنشر الحقيقة كما تفهمها. إذا ثابرت 

 على هذا الموقف فإنها ستقودك للهدف المناسب.

أصغيت إلى إنه الموقف الوحيد الذي يجب عليك تبنيه وإذا 
ر مما صوت روحك الخاصة، فإنه سيقودك بدون خطأ وأكث

 أستطيع أنا أن أفعله لك.

أنت اآلن عالق في زخم الجديد. سيتم استنفاد هذا الزخم إلى 
.حد ما إلفساح المجال أمام معرفة أعمق، وبالتالي قوة أكبر  

يء جديد. سوف يختفي هذا اللون إلى أنت اآلن في غمرة ش
استكماله بمعرفة أعمق وبالتالي قوة أكبر. كل ما  حد ما وسيتم

عليك فعله هو االستمرار في بذل كل ما بوسعك من أجل 
اآلخرين، مع االستمرار في عملية تحويل العقل المتمثل في 

دة وجديدة تطهيره من المفاهيم القديمة واعطائه أفكار محد
كثر يمكنك بعد ذلك أن تصبح مؤهالً، كل يوم أكثر وأ ومنظمة.

.لمساعدة كل من يمكن أن تلتقي بهم  

ولكنني ال أنصحك باستعمال قوتك لشفاء الناس من أوجاعهم 
 كال يمتل، وبسبب مهم هو أن كل كائن إال في حاالت استثنائية

تنفذ. ، وإذا استعملها، فهي ستُسإال طاقات معينة محدودة
، ومع ذلك ال نرى كون طاقات أكثر منك ومنييمتل ءالحكما

اً أنهم يقومون بشفاء المرضى. إنهم يطبقون على الدوام حالي
 جهودهم على روح البشر وعلى عقلهم.
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ألن عمق ظلمات الروح والعقل للجنس البشري هو انشغالهم 
األكثر من البؤس الخارجي، نظراً ألن هذا األخير سيكون له 

اية نتيجة الموت.نه  

لتي أُعطيت وبالتالي ليس لنا المبرر أن نهدر كل طاقاتنا ا 
لشخص واحد في حياته من أجل مساعدة عدد صغير من 

الناس. باستعمالك طاقتك على هذا النحو، فإنك ستموت ولم 
ولكن بتكريس طاقاتك لخدمة روح  تساعد إال أقلية من الناس.

 كبير منهم ولعدة حيوياتالبشر، فأنت تشفي عدد  وعقل
ة.مستقبلية، وحتى في هذه الحياة الحالية القصير  

الحقاُ، سيأتي الوقت لك بالدخول في مجاالت عليا بالثيوصوفيا. 
حالياً، االختبار والتجربة اللذان تعانيهما يكمنان في حقيقة أن 

أن تطلق عنانها بحرية. احماستك الكبيرة ال يمكنه  

الل كل الفرص هذا سيفيدك. ولكن باستغإذا ثبتت جيداً، فإن 
تواجد فيه حالياً، فإنك لمساعدة اآلخرين في الوضع الذي ت

تنتهز كل ما تضعه الطبيعة تحت تصرفك، وفيما بعد، ستوفر 
ولكن  – لك حظوظ أفضل وأعمق، إذا كنت مهيئاً الستالمها

 ليس خالف ذلك.

لمساعدة فيما يتعلق بالحركة، فيمكنك الوثوق بأنها ستستلم ا
مل األعضاء واجباتهم المنوطة بهم. لقد تركت الضرورية إذا ع

فاتسكي اإلرشادات للعمل، وإذا قمنا بتطبيقها، فإننا نستطيع بال
 أن نستودع النتائج بكل أمان بين يدي المعلم وقانون الكارما.

سأستخدم في مجلة الدرب الحوار الذي جرى بينك وبين فتاة 
يتضمن  لكيالسماء أو لألماكن، صغيرة، دون اإلشارة لأل
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ارتباطك بالموضوع168. إنه من المفيد جداً  ويعطي فكرة عما 
 سيكون عليه األمر إذا منعنا األطفال عن التعبير عن أفكارهم.

 سخالل السنين الماضية، نشرت، في مجلة الدرب، عدد ال بأ
 به من األمثلة من هذا النوع.

طبعاً بأننا لسنا كاملين. ومع فيما يخص الطفل، فإنه حقيقي 
كاننا أن نقدم أننا لم نصل للكمال، فإنه بإم ذلك، وبالرغم من

إلى الكمال. نلألطفال تعاليم أقرب ما يمك  

قد يكونون أكثر كماًال منا ويستفيدون بشكل أفضل من هذا 
لهذا السبب في أنني سوف أخبر . التعليم عندما نقدمه لهم

شيء يمس التقمص، ولن أخطئ في تركها فتاتك الصغيرة بكل 
الفتاة، تمر بجانب الحقيقة عن طريق اإلجابة، كما فعلت 

على سبيل المثال بالقول (في  -بطريقة ميكانيكية وعقلية بحتة 
.كلماته) أنها كانت صورة في الفكر  

لماذا ال تقول: "بال، إنها حقيقة، فقد عشِت بالفعل، ومرات 
أنه بمساعدة الذاكرة، رأيِت صورة  عديدة: ومن المحتمل جداً 

".شت معكم ثانية، والتي يمكن أن تكون أنا نفسي عندما عأ  

اشرح لها إذاً حقيقة الروح البسيطة ووحدتها، الروح العظمى 
 –الموجود اآلن وليس فيما بعد  –للجميع، والخلود الحقيقي 

. اآلنوقل لها أن األبدية هي هنا   

 ً ستفهم ربما أكثر منك، ألن عقلها عن الكارما.   كلمها أيضا
عاب مليء أو مزدحم بأفكار عبثية. كم سنوفر من الص غير

                                                           

 نُشرت هذه المراسلة في مجلة الدرب في مارس 1894. المترجم. 168
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على األطفال إذا لم نتركهم وحدهم بالمعركة التي سبق 
هذا الصراع واختبرناها، أليس من واجبك أن توفر على طفلتك 

 الطويل لكي تستطيع تجاوز نتائج التربية169 السيئة؟

ل متناو نأن تبعده ع بجيد ومفيد لفكرك البالغ، ال يج هما تجد
 طفلتك، يمكنها فهمه جيداً ولن.. تنساه.

ك بشدة بعدم التكلم كثيراً مع طفلتك عن الحيويات أنصح
الماضية. فليكن وجودها هو شيء مفهوم ضمنياً. علمها كل ما 

، الواجب، وال أعرف ماذا فيما يتعلق بالقانون، األخالق هتريد
اً؟أيض  

 تفاصيلولكنك تفعل حسناً بالوقت الحاضر بتجنب الدخول ب
جٍو حيث تم تعليم  أحداث الماضي. بمرور الوقت، وبالعيش في

وتقبل الحقيقة األصلية لألشياء، فإن روحها ستتفتح وستعرف 
من تلقاء ذاتها. وحتى أنها ستعرف متى تتكلم عن خبراتها 

عنها.الماضية، ومتى تمتنع عن التحدث   

ا، لسنا عندما تشعر أنك وحيد، فتذكر أنه على المستويات العلي
ون الجتياز الدرب الذين يجهد أولئكوحيدين أبداً، بل أن 

الحقيقي، هم متحدين ببعضهم بواسطة روابط األلفة والتعاطف 
 واألخوية الحقيقية.

وتذكر أيضاً أن أعظم عمل ال يتم على المستويات المادية 
على مستوى التفكير. لذا، إليك شيئاً يمكنك القيام الخارجية بل 

عية ر بطريقة قوية ومفيدة لمساعدة جميع أعضاء الجمفك -به: 
الثيوصوفية وأصدقائك، ثم للبشرية جمعاء. فمن الممكن أنه 
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قد أرسلها فهي ربما فكرة مفيدة في حياتك،  كتأتي عندما
 إنكذلك فو ،شخص آخر يحاول تخفيف عبء معاناة العالم

فيف جميع األفكار المفيدة التي يمكنك إرسالها ستساعد على تخ
كل فكر  حزن شخص ما وجلب شعاع أمل في حياة شخص ما.

.هو بذرة، وسوف تؤتي ثمارها في موسمها ووقتها  

رسالتكم، يوجد التأثير السيء  الواردة فيحول كلمة الروحانية 
عنك الذي يُمارس ضدك. أنصحك باالحتفاظ بهذا التأثير بعيداً 

ع الثقة في اإلمكان، ومحاولة العمل من أجل اآلخرين ووض قدر
.ذاتك العليا  

وأنا متأكد من  -راً عن عملك في "ف" يسعدني أن أسمع أخبا 
تذكر، مع قادرين على بناء مركز قوي.  ستكونونأنكم جميعاً 

تجعل  بقدر ماذلك، أنه بإمكانك أن تكون مركزاً، وأنت مركز 
.من الثيوصوفيا قوة حيوية في حياتك  

سب عندما يتم استخدامها العالقة الجنسية هي شيء عادل ومنا
لنحو المنصوص عليه في الطبيعة: لغرضها الصحيح، وعلى ا

مس بها أهذا يعني إلنجاب األطفال. ولكن، إذا كان اإلنسان ينغ
ببساطة بهدف اإلرضاء الشخصي والحسي، فإنها تصبح مثل 

.أي شهوة ثانية، وفي هذا الصدد يمكنك أن تقرر بنفسك  

لهذه النقطة لن تساعدك كثيراً. من الحجج المؤيدة والمعارضة 
جهم من عقلك واالعتماد على إرشادات الروح األفضل إخرا

وصوت الوعي. اسعى جاهداً لفعل ما هو صحيح من وجهة 
.وسيتم توجيهك نحو الطريق الصحيح الداخلي،نظر وعيك   
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 ً  ليس فقط أنني غير متضايق من استالم رسالتك، بل أيضا
ر أنك ترى. إنها تجربة التي لي كانت يسعدني تلقيها ألنها تظه

ين عاماً، لمعرفة ما تراه بدون تدمير القناع مدتها عشر
المولود مع شخص آخر والذي هو لي اآلن. لكنها كانت مفيدة. 

لو كنت أعرف كيف ادمرها؟ قد يكون ذلك أفضل، وربما ال 
.هذا يعني أن الموت سيتبعهاو  

بقراءة هذه األسطر المكتوبة بأيدي الشكل البدني170، سترى 
رغم  –سنة، ولآلن  15د إلى فيها مسجل لتاريخ يعو الموت

ال أعرف  –حالياً  أنها تحيا. الكثير من الجهد يمكن أن يقتلها
شيء. ولكن إذا كان هناك كثيرون يفكرون مثلك، فعلى المدى 

الطويل ستظهر نتائج وأثار، بطريقة غير واعية، إن جاز 
ن ظروف معينة جداً لشخص يعيش التعبير. كل شيء يأتي م

 في بيت لم يبنيه ويمتلك جسدان نورانيان في حالة نشاط171.

كر أن الصديق ال، أصدقاؤك لم ينسوك ولن ينسوك، ولكن تذ
األعظم واألصدق هي الذات العليا. ذاك الذي تكون الذات العليا 

شيء صديقة له، فهو يمتلك كل األشياء الجيدة وال ينقصه 
ا هي صديقتك في حالة أردت تقبل هذه الصداقة.العلي والذات  

أردت  وإذا، شجع وكن صبوراً، النور يضيء في قلبكت
ستجدها هنا ستكون حية أكثر مما تتخيله في  استمرار فإنك
 هذه اللحظة.

                                                           

 يد جسده المادي. 170
إشارة الستخدام جودج لجسد مادي مستعار. انظر لنهاية الكتاب  171

نية).الثالث، الفصل (رواية غيبية باط  
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نبيلة صحيحاً عندما نبدأ في التأمل على فكرة  نغالباً، ما يكو
عليها. فإن أفكار حالكة تنبثق وليس من السهل التغلب  

معبد الروح الباطني  اته،بحد ذولكن إذا تذكرنا أن جوهر كياننا 
 هإننا نستطيع التوغل فياألكثر عمقاً، هو من طبيعة إلهية، ف

خارجاً.الشر  وترك  

يجب فإنه  آخر،من موضوع إلى التجول بما أن ميل العقل هو 
أن نسعى جاهدين التباع النصيحة المعطاة (لليوغي) من قبل 

غير عقله  الموجه لهمهما كان الهدف ا: " غيتغافاد البها
الثابت، فعليه إخضاعه وإعادته ووضعه في ذهنه172". "ال 

يوجد هنا مطهر مماثل للمعارف الروحية، والشخص المكرس 
ً تمام فيه الوعي الروحي  انبثاقالوقت،  مرورفي  ،سيرى ا

."173 ً  تلقائيا

ض األخبار من بالرغم من أنني بعيد جداً، فإن لدي مع ذلك بع
من قبل رفاقكم بالعمل. هذا بلكم و*** عن كل ما تم عمله من ق

يهمني كثيراً بالفعل، ألن هذا النشاط يجب أن يكون له تأثير 
وقيمة كبيرة للغاية، في الحال والحقاً. حسب فهمي، عملكم هو 

البلد الناس). هنا، في هذا  (عامةموجه لمن يدعون في إنكلترا 
العمل هو مي لهذا القسم من الناس، ونظير هذا نحن جميعاً ننت

وبالتالي فإن ما تقومون  الفعل غير ممكن في سياق األمور.ب
به هو فعالً شيء هام جداً، ألن أي تحسين مهم لألمور لن 

العليا. إذا توصلتم لتغيير هذه  (المزعومة)يخرج من الطبقات 
د بشكل محسوس، فتكونوا بذلك ق الناس) (عامةالفئة من 
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ترك لنا أي أمل ت مثقفة الالأنجزتم عمل مهم للعالم. الطبقة 
أنانية جداً وسطحية للغاية.فئة ألنها  –للثيوصوفيا   

أنني مقتنع بأنك ال تشارك بالرأي الخاطئ القائل بأن الناس 
المثقفين للغاية والذين قد تلقوا تعليم عالي هم فقط المؤهلين 

فهمها وجعلها جزء ال  لفهم الثيوصوفيا. كل إنسان يستطيع
الفعل، أن حقائقها األساسية هي أعتقد به. يتجزأ من حيات

متاحة للمتواضعين أكثر من المثقفين، ألن الناس األكثر رفاهية 
وتمحيصاً، الذين تلقوا تعليماً متقدماً مع لمحات من مفاهيم 

في أدمغتهم، يعانون صعوبة أكبر للوصول إلى  متعددة ومختلفة
ما في مواضيع من هذا النوع.استنتاجات   

بر وتستمر بدون وهن. ال تصاب باإلحباط بأنك ستثا لدي ثقة
بشيء. عالوة على ذلك  دمن أي شيء مهما كان. هذا ال يفي

يمكنك تجنبه إذا لم تركز على مواضيع محددة لنيلها فيما 
 يخص أشخاص، جمهور، مهلة.. وما شابه ذلك. 

نه لنا الزمن والكارما، ما أن يتوجب علينا االكتفاء بما يقدما
.انعمل أفضل ما يمكنن ننجز واجبنا وأن  

لحات دعونا نبسط تعاليمنا عن طريق تجنب استخدام المصط
المعقدة والغريبة. تعبر كلمتا "االستحقاق " و "الال استحقاق" 

وهكذا جانب من جوانب الكارما، وهي معروفة جيداً للكاثوليك. 
ن نسعى جاهدين لتجنب كل تحذلق جميع المجاالت، يجب أ في

.فبركة لغة جديدةومنع أنفسنا من   

اً ربما دعونا ال نحكم على اآلخرين أكثر من الالزم، ألنهم أيض
يتصرفون باستنارتهم بأفضل نور لديهم. عالوة على ذلك تعمل 
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الكارما بشكل مستمر، ويجب على الجمعية الثيوصوفية أن 
المنظمات  وضوحاً من تشعر بها باستمرار، بطريقة أكثر

ألنه  -ير كل هذا الضجيج المبالغ فيه الثانية. يجب أن يكون تأث
ا قتل الجمعية الثيوصوفية ألنه إذ -لألفضل  -ليس شيئاً آخر 

فقد أثبت أن موته كان مستحقاً: وإذا لم يكن األمر كذلك، فإن 
الجمعية الثيوصوفية سوف تخرج منها أقوى من أي وقت 

 حتى لو لم ،ةنهائيالحتمال الذي أتخيله كنتيجة مضى. هذا هو ا
.يكن هذا للغد  

واجبنا خالل هذه األيام من التجربة والتحول، هو االنخراط في 
محاولة لتوسيع نشر الثيوصوفيا بحيث يتم طرحها على أكبر 

 عدد ممكن من الجنس البشري. 

عرض بسيط تقديم األكثر صالبة في الفطرة السليمة، هو 
ا، وتجنب التعبيرات الغامضة والكلمات البغيضة للثيوصوفي

.ذه الحالةوهو األفضل في ه  

أفضل شيء يمكنني قوله لكم هو، كما تعلمون، أن جميع 
في الحياة تأتي منا نحن حتى لو بدا  نواجهاالصعوبات التي 

جميعاً جزء من الكل الوحيد، وإذا  الخارج، نحنأنها تأتي من 
الحقيقة وتذّكر نفسك بأن هذه حاولت تثبيت عقلك على هذه 

اً، هي بسبب طريقتك و أنها تزعجك حقاألشياء التي تبد
أن عندئٍذ الخاصة في النظر إلى العالم والحياة، فمن المحتمل 

.تصل إلى درجة كبيرة من الرضا في عقلك  

إن عقلك هو المحتاج إلى الرقابة وليست الظروف التي وضعت 
وأ من تلك التي، حسب فيها. لقد مر اآلخرون بظروف أس

بدو لك. لذلك يجب االضطراب كما ي رأيك، أنت فيها، ولم تسبب
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أن يكون ذلك نتيجة الطريقة التي تعتبرها بنفسك هذه المشكلة، 
لذلك توقف عن التفكير في األمر بهذه الطريقة، وانظر إلى كل 

 شيء بعقٍل راٍض، مقتنعاً بأنها جميعاً، أكثر أو أقل، وهمية
.نفسك أفضل وسوف تجد  

ينبغي  –لماذا وكيف  ميهال  –وهذا هو وضعك الحالي  –معلم 
أن يكون ليس فقط ظاهر للخارج، بل أيضاً للداخل، مغذياً 

شعور بالمحبة النقية ومليئاً باللطافة، ألنه إذا كان الداخل ال 
يتوافق فعلياً مع الخارج، فإن الصعوبات لن تتأخر باالنبثاق. 

مزيف، فإن ذلك يشبه  ج ممتع ولكن الداخلوعندما يكون الخار
شيء قوقعة مثقوبة وكل المغناطيسية الجيدة تصبح بعض ال

 مقطوعة. 

الخارج خشن فيما أن الداخل يتمنى أن يكون في عندما يكون 
حقاً  دال يوج الصح، فهناك صفاء وصدق: وفي هذه الحالة

يار انقطاع بالمغناطيسية، ولكن يحدث غالباً والدة مجرى أو ت
يفة، وتقيم عقبة التي تخلق أخطاء ومفاهيم مز تمن المتعارضا

كبيرة، بالرغم من والدة صداقات عديدة دون التوقف عند هذه 
 العقبة.

ومع ذلك، ليس من المستحب ترك األمور على هذه الحالة. 
وبالتالي  يجب جعل الطبيعة الداخلية لطيفة بالكامل وبشوشة. 

ال يتم ذلك بالقوة لتوافق مع الداخل. يجد الخارج نفسه منجذباً ل
سيعطي األفضل، بل بواسطة الحركة الهادئة االعتقاد  يقينأن ب

التي تقدم لنا أفضل مثال. اضيفوا إلى  –العظيمة لتقدم الجليد 
هذه الحركة، بدون صدم الجليد، النار المستمرة للشمس التي 

همناه ترفه وال شيء يمكنه المقاومة. هذا هو الدرب، وإذا ف
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وسيكون العون  –فضل جيداً، فإن العمل الُمنجز سيكون أكبر وأ
 المقدم لنا أيضاً أكبر.

واجبنا، أو  وواعتبار ما ه وتقديرعندما نفكر طويالً الكتشاف، 
واجباتنا، لنقرر ما هو الذي يجب إنجازه قبل الكل، فإننا بالفعل 

ذلك نجد أنفسنا بمأزق وفي الصعوبة لمعرفة ما العمل. ومع 
ن االنشغال ا أردت ببساطة أن تنجز ما يظهر أمامك دوإذ

التي بالباقي ودون أن تعذب نفسك عقلياً بخصوص كل األشياء 
اً وأكثر إنجازها، عندئٍذ سيكون كل شيء مختلف عتستطي ال

 وضوحاً.

اعمل اآلن ما يتوجب عليك عمله وال تعذب نفسك بالتفكير 
المناسب. ولكن ما وقتها بالباقي: سيتم اخذها باالعتبار في 

شاكل هو اإلحساس بالرضا، وبعمل سيساعدك في كل هذه الم
ما تستطيع وترك األشياء الباقية ترحل. تصرف بدافع سامي 
ونمي أحاسيس محبة نحو الجميع، اعمل كل يوم فعل صغير 

أو غيره، وضع بذهنك أنه بنهاية كل ذلك توجد من الطيبة 
وبالتالي، فإن مالمح بدايات  رمتها.السعادة والسالم لإلنسانية ب

ستدخل قلبك. ويوجد جانب مضيء بالحياة في ذاك  هذا السالم
الذي يعمل هذا النور، إنها المحبة التي يكون كل واحٍد منا 

 مؤهل المتالكها نحو اإلنسانية.

 بطريقة عامة، فإن عادة تشرب مشروبات مخدرة تأتي من
الشخصي الحالي. ي التجذر فيما يمكن تسميته الوعرغبة 

األحزان والهموم، فإن الناس عندما محاولة تخفيف اآلالم و
، ومن الواضح أنهم يفعلون الكحول والمخدرات تلجأ لشرب

ذلك بسبب هذا الباعث. ولكن هناك آخرون يشربون دون هذا 
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التحريض الواضح، ولكن بالحقيقة، يفعلون ذلك مع نفس 
ن ذاك الشعور الطاغي م الباعث والدافع ألنهم يسعون للتخلص

ومن االنتظام الدائم. إنه مجهود بة من الرتابالهوية وكذلك 
تحقيقه  نبوسائل خارجية مساعدة، ما ال يمك ،يهدف إلى انتاج

 سوى عن طريق التنمية الباطنية الداخلية. 

تقرأ الناس قصص مبتذلة، وتلعب القمار وهكذا... مع نفس 
ص لوقت معين من هويتهم خلالدافع، أي يفعلون ذلك بنية الت

نهاية المطاف، سيكتشف الجنس وتماثلهم الشخصي. في 
مع  البشري أنه ال يستطيع عمل كل ذلك إال بتماثل اإليغو

وليس مع الطبيعة الداخلية السفلية. العليا الطبيعة  

بانتظار ذلك، وبالنسبة للشخص العادي، فإن انشغال صحي 
عادة من هذا النوع. ضدومهم، يبقى الوسيلة المثلى كعالج   

ب إفهام هذا الشخص أن الرغبة ضمن حدود االمكانية، يج
بالشرب ناتجة، بنهاية االمر، من عادة خاصة لحيويات ماضية 

والذي وجودها يتوقف على إمكانية  اآلن معينة تنشط في جسده
 تغذيتها بالكحول. 

سه نفسه، هذا اللهم إن لم يماثل نف –الرغبة ال تكمن باإلنسان 
ه الطريقة، حتى مع هذه الرغبة. ما أن يتوقف عن التماثل بهذ
 تفقد الرغبة نصف هيمنتها وسيطرتها عليه.
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من مجلة الثيوصوفي اإليرلندي اتمقتطف  
 

 

بمناسبة تقديم عدة مالحظات في نهاية اجتماع174، قام السيد 
في أميركا. جودج بشرح طريقة الدراسة المعتمدة  

مكون من أقسام بهدف دراسة موضوع  قال جودج، أن كل فرع
لى سبيل المثال، البهاغافاد غيتا. عند إنتهاء معين نظير، ع

األقسام لدراستهم، فإنهم يقارنون مالحظاتهم ويكتبون بعدها 
عام لقرارات من الممكن أن يتفق الجميع عليها.عرض   

بدون مثيل هذا النظام، لن يكون هناك تضامن بالحركة. من 
ت هذا نظام تم تبنيه من قبل مجموعة من الشيال تحجهة ثانية، 

 االشراف المباشر للمعلمين.

عندما سمع جودج للمرة األولى عن محفل دبلن، خيل لديه أن 
 أذناه "تخشخش". 

 قد(ووعند السؤال عن بعض الفروع، فإن الصوت قد بدا أصم 
في هذه الحالة،  ولكن ابتهج عند التفكير بأنها قليلة العدد).

بأنه يوجد هناك شيء حقيقي.  شعر  

بأن يصبح هذا المحفل طاقة حية في ايرلندا.  وقد عبَر عن أمله
لم يكن يعرف أي جنس أوروبي قد كان غيبياً باطنياً بشكل 

على األخص الشعب األيرلندي الغربي. –طبيعي   

                                                           

قام السيد جودج بزيارة خاطفة اليرلندا (في عام 1888) أثناء  174
 سفرته القصيرة إلى المملكة المتحدة البريطانية).
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ر، قال إنه ينصح المحفل للتوق إلى تقليد مبادئ ولختام األم
 المعلمين.

.9518فبراير   

 

* 

*   * 

ن: قضية الكمال السامي. إنه اسمع يا صديقي، تذكر هذا العنوا 
يمكنه أن  اسم الثيوصوفيا. في تعارضه مع الخطيئة المتأصلة

يسبب تغيير. استعمل العبارة من وقت آلخر. وهذا ما أفعله 
 أنا. 

: (أ) كمال اإلنسانية. (ب) قضية الكمال التاليةالنقاط الثالث 
وجود المعلمين، واعتبارهم كحقائق حية وليس  السامي. (ت)

اهيم باردة، ويجب بثها بشكل واسع بين الجمهور.مف  

المؤذية للخطيئة األصلية النتيجة المرعبة إنهم يسحقون 
ويحييون األمل في كل إنسان ليس غبي، وينيرون سماء 

 المستقبل. 

يا إلهي، مجد المستقبل! -نحن نعمل للمستقبل  

.1897فبراير   
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 مقتطفات من مجلة الثيوصوفي المسالم
 

للجمهور  تثبت أنه يمكن تقديم الثيوصوفياالتجربة 
العام بطريقة مقبولة تماماً. على األخص، من الممكن 

شرح كيف أن الكارما والتقمص يعززان فكرة األخوية. 
األفراد الراغبون في الدراسة والعمل بهذا اإلتجاه، 

اب السيدة بالفاتسكي فيمكنهم االستفادة بقراءة كت
مع  راج ايحاءات عمليةالثيوصوفيا) الستخ (مفتاح

مفيدة الجتماعات التعليم من هذا ددة أفكار متع
النوع175. أي برنامج مرشد هو غير ضروري. 

 –الكارما والتقمص  – الثيوصوفيا البسيطة المباشرة
وهذه األفكار فقط  –هو ما يحتاجه الناس. هذه األفكار 

ستجيب لتطلعات الجمهور وتقدم لهم ت هي التي –
م. سنقرأ الحقاً بعد هذه التوطئة حلول لمشاكله

مقتطفات من رسائل وليام كوان جودج حول هذا 
 الموضوع. مالحظة الناشرين.

 

 

                                                           

انظر على سبيل المثال الفصل الثاني عشر من كتاب مفتاح  175
قسم ( الثيوصوفيا لعامة الثيوصوفيا والمعنون (ما هي الثيوصوفيا) بال

 الناس) وكذلك بالتعاليم األساسية للفصل الحادي عشر ( أسرار التقمص).
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 ةأن تعمل من الثيوصوفيا رؤية واضحة، غير محصورحاول 
ومليئة بالمعنى واالتجاه الصحيحين. ال تقدم للعالم سوى هذه 

الممثل  ية والعالم سيقدرها. ال تفكر على االطالق بأنكرؤال
 والفاعل، بل فكر بالذات الحقيقية.

ال تعتبر أبداً بأنك عملت أفضل من غيرك. جاهد على الدوام 
 للتقدم.

أحد متابعتك وحيث  عال يستطيال تحلق لألعالي المضحكة حيث 
 أنت نفسك ال تشعر باالرتياح.

السباعي لإلنسان، هم العقائد ن الكارما والتقمص والتكوي
يمهم بألف طريقة.المهمة ويمكن تقد  

تسمح اعمل بأفضل ما بإمكانك وسيكون لديك كل الفرص التي 
 لك بالتنقيب وكل الخبرة التي تحتاجها.

 

.1895أكتوبر   
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 مقتطفات من مجلة الدولي
 

أن تكتشف ما هو عليه أنت. من المفضل أن تقوم بفعل  يجب
لشخص آخر محتاج بدالً من أن تجهد نفسك جيد عملي 

ر في " أفكار معنوية تجريدية" سابحاً بين الغيوم أو بالتفكي
 االنشغال بنشاطات ثانية ال طائل منها.

ال تحسد أحد، تقول إنك تحسد ***، ولكنهم مثلك يحتاجون 
من األفضل أن م وامكانياتهم ليست لك. للمساعدة. ظروفه

اتك وامكانياتك.تكتشف وتقدر ظروفك وقدر  

راحة طويلة، وانجز لآلخرين كما تقول، دماغك يهتز. اعطيه 
 أعمال صالحة وجودة بسيطة ومنتظمة [...].

بين األعضاء، كثيرون هم من، بعدم صبر مفرط، يتوقون ألن 
حاضرين مميزين يصبحوا مؤلفين وُكتاب كبار، واعظين وم

وكذلك رؤساء.... هذا تعذيب وليس القواع176 الذي يفوز 
 بالسباق.

ركة الثيوصوفية إلى عمال. يحتاج الجانب العملي النقي بالح  

 يوجد الكثير من الحالمين.

.1897أكتوبر   

 

                                                           

القواع هو األرنب البري، وهنا يشير جودج إلى قصة السباق بين  176
 األرنب وبين السلحفاة.
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 مقتطفات من مقالة بعنوان: على شاشة الزمن
 

في أحد األيام177، حدثت رؤية لشخص. كاتب هذه األسطر 
اليعرف هذا الرائي إال بالمراسلة، ولكنه يعرفه جيداً. هذا 

شخص كان موجود في باريس: بعد خروجه من حديقة ال
وكسمبورغ، سار بالشوارع الضيقة التي تبدو بأنها تشكل ل

نفس بؤرة الجذب للكهنة والمطاعم وبائعي أشياء مخصصة 
هذا السالم والهدوء يمكن أن تخفي، وراء  (والتيللجنازات 

الظاهري، حياة داخلية ذات نظام مختلف وأكثر رقياً) والتي 
لى حديقة )، ومن الجهة الثانية توصل إ(فولتيرتهي لرصيف تن

. انحنى على الدرابزين، فبدأ يالحظ المياه الطينية التويلوري
لنهر السين وقد بقيت أفكاره ال مبالية لرفوف بائعي الكتب 
القديمة الذين كانوا مصطفين وراء بعضهم البعض بدون 

لمطبوعة بكل انقطاع على الضفة الشمالية للنهر. كتبهم، ا
نجد أن أنه من الممكن  (وحتىاللغات وتتناول كل المواضيع 

فاقد لرونقه!) وكتب نادرة ومثيرة  كتاب مفتاح الثيوصوفيا
للفضول، وبسعر رخيص وفي حالة سيئة، ولم يعد يجذب 

الملكية التي تم عزلها والتي استخدمت  قصة العائلة انتباهه إال
ر من المكان الذي كان يتواجد كل وسائلها على مسافة مئتان مت

 فيه.

                                                           

هذه المقتطفات مقتبسة من مقالة ليوليوس (مجلة الدرب-  177
وهي تشير حتماً لخبرة ) . 159 – 158صفحة  – 1895اوغسطس 

 اجتازها جودج.
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موعد الملذات (والتي تبقى كانت سابقاً معبد  باريس، التي
للذين يبحثون عن الملذات) قد لبست فروها الخاص اللقاء 

 ولكن –بالعطالت. يبدو أن جو المكان كان يهتز من الفرح 
تمثل الظروف المحيطة لروح إنسان تهتز بأفكار آِسرة؟ ال  ماذا
.ءشي  

حيطة الظروف الم في الحقيقة، إن العقل هو الذي يخلق 
وأرخميدس لم يكن األول ولن يكون األخير بين المفكرين الذين 

قد كانت بقوا مرتبطين بإخالص بفكرة ما فيما أن مدينته 
 تدمرت بالكامل.

لم يتأخر صديقي طويالً في اكتشاف، بطريقة واقعية، أن هذا 
ا تكرر، كان دقيقاً. لقد ماثل نفسه القول المأثور، الذي كثيراً م

ليس من دون  درسها،لقد  -حياة صديق  -ياة في تاريخ ح
وبروح من  العالمية،بعض الراحة، ولكن مع مراعاة المبادئ 

.التعاطف األخوي  

رأى تكرار مجرى األحداث حتى الوقت الحالي. في إحدى 
ن اللحظات، توجه نظره إلى الضفة الثانية وهو يحدق فيما كا

ال شخصية ظهر له خي في السابق قصر قيصر الصغير. وفجأة
أصبحت أخيراً أكثر  الجسد.رمادية مائلة وبقسمها األعلى من 

وضوحاً والحظ أن رأسها يميل نحو بعض األشياء الموجودة 
العقل والقلب والروح لهذا  -في يدها. يبدو أن الكائن كله 

.لوحيدكان يركز على هذا الغرض ا -الظهور الصامت   

ان عليه: كانت الحظه صديقي بشدة في محاولة معرفة ما ك
مجرد دودة، دودة بائسة كانت تكافح، وترتجف في ذروة 

المعاناة، فغمره شعور باالشمئزاز من مثل هذه القسوة، وبدأ 
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صديقي إلقاء اللوم على الجالد الذي لم يره نظراً ألنه كان يركز 
حظها بشفقة مثيرة يرة ويالعيونه فقط على معاناة الدودة األس

.ومع ذلك برضى  

ال يحررها؟ قال صديقي. ولكن في اللحظة التي بدأ فيها  لماذا
الذي كان  الخيال للشخصالكالم، أصابه رعب عابر: كان 

يتذكر شريط حياته، وكان له نفس التشابه: كانت صورة لعقل 
.التي ألحقها بنفسه مبتهج للمعاناة  

ين كانت تسير في المنطقة الفرنسيمجموعة من جنود المشاة 
صوت صارخ من بوق كان من المقرر أن  ذات المجاورة،

يسمع في بطوالت الدوري. في نهاية الوقت، كان الصوت ال 
يزال يأتي من بعيد جداً، ولكن الصورة استمرت في ادهاش 

.الرائي  

هكذا كان حقاً: كان هذا هو رمز هذه الحياة  نعم،يا للبؤس! 
تاج  شكل ساطع من األنانية الطامحة إلى المعاناة،ة هناك. عباد

الشهادة، ولكن حتى في غياب التاج، كان سيرحب بالشهادة 
أنانية في شكلها األشد فظاظة لم تكن سوى نفاق  لنفسه.

 وغرور. إن شغفهم بالمعاناة يجعلهم يعتقدون أنه عن طريق
ائهم: إلحاق الضرر باآلخرين، يتم منحهم فائدة، بدالً من إيذ

سف، إنه ليس لأل ،»"كيف يمكن أن يكبروا بدون معاناة!
. [كما يقول كتاب صوت عقليمرض  إخواني،سوى مرض، 
أن تهشيم العظام، وتعذيب  د]: "ال تعتق36 – 35الصمت. ص: 

" صامتةالذات المع الجسد والعضالت، يمكنك من االتحاد  ملح
خطايا ]:"32ص:  –على الدرب  [نوركتاب  هوكذلك ما يقول
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من جديد بشكل تحول شفاف، وتظهر اإلنسان العادي تعاني 
 مختلف في قلب التلميذ".  

دانتان، يمكنه االستمرار متابعة محاولة  القديس دومينيك
تطهير نفوس اآلخرين ونفسه هو، بآالم يعتقد أنها مفيدة أن 
يسببها لنفسه بنفسه، رغم أنها، في أيامنا هذه، قد يمكن أن 

  يب العقلي هو الذي سيلجأ إليه. التعذ يكون

قد العامودي الذي قد يكون في حياة سابقة  القديس سيمون
يب جسده " لتمجيد هللا" إلى تعذيب عقله، مع انتقل من تعذ

 دافع وباعث مطابق.

يمكنه الصراخ اليوم، كما كان يفعل سابقاً، ولكن بمصطلحات 
 مختلفة:

ييا أبنائي، يا أبنائي [...] افعلوا مثل  

 اميتوا أجسادكم بالعصا واألشواك

.كم، وال تضعفوا، ال توفروا أنفسكم! [...]عاقبوا أنفس  

يسوع، إن لم تخلص نفسييا   

؟من يستطيع الخالص؟ من هو الذي يستطيع أن يُخلص  

 من يستطيع أن يقُدس إذا فشلت أنا؟

 دلني على اإلنسان الذي تألم أكثر مني.
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له أدنى  دوصوفيا وكذلك ال يوجال عالقة له بالثي ولكن كل هذا
الغيبية.  عالقة مع العلوم  

قف على كمية األلم أو جديد، نحن نرى أن التقدم ال يتو نم
الرغبة بأن نعاني األلم، بل يتوقف على موقفنا نحو كل ما 

 يمكن أن يحدث لنا على طول الحياة. 

، بل المهم هو الروح التي " ليس العمل المنجز هو المهم
ي هذا العمل".وِضعت ف  

.يوليوس  
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رسائل مخطوطةمقتطفات من   
 

 

 نيويورك، 25 تموز 1781893.

 

 أخي العزيز

ليس لدي سوى القليل من الوقت للرد على رسالتك، ألن 
رحلتي األخيرة إلى لندن أدت إلى تطوير مجموعة من األنشطة 

ومؤتمر الجمعية الثيوصوفية في شيكاغو أضاف مرة ثانية 
.ى العبءعبء إل  

األحد حيث جعلناها  أن يكتب لك عن مدرسة ***لقد طلبت من 
تعمل هنا، وقد فعل ذلك. ويمكن أن يقوم بها أي أعضاء 

آمل أن  ناجحة.مخلصين إذا رغبوا في تجربتها. هنا كانت 
.بالنسبة لكم مماثليكون األمر   

فيما يتعلق بالموضوع اآلخر، اسمح لي أن أخبرك ما الذي 
ي أنت أيضاً. عندما تأتال حياتي ويمكن أن يرشدك أرشدني طو

فكرة عن عمل للجمعية الثيوصوفية، أضعه على الفور على 
المحك حتى لو لم أكن أرى بوضوح كيف أقوم بذلك، ولكن 

المساعدة واسلوب العمل الصحيح، ألن لدي  دائماً ما تأتي إليّ 

                                                           

تم توجيه كل هذه الرسائل إلى نفس الشخص، باستثناء الرسالة  178
أنجلوس لوس  -األخيرة. إنهم في محفوظات الالهوتيين المتحدين 

.الناشرين – كاليفورنيا  
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المبادرات  إيماناً كبيراً بحقيقة أن المحفل الكبير يدعم مثل هذه
.محفلق أي رسالة من هذا الحتى لو لم نتل  

لذلك إذا كان لديك فكرة عقد اجتماع منتظم ومنظم بشكل 
دوري، فقم بذلك، وسوف يدعمك إيمانك وصدقك في عملك. 

ولكن ليكن اجتماعاً ثيوصوفياً بالكامل، بمعنى ليس طائفي. إذا 
ر، أنه وعملت على تعريفه لآلخرين باستمرا باستمرار،كررت 

يح لك أن فهو يتال يوجد إنسان مجبر على تصديق أي شيء، 
.تعطي ما تعتقد أنه عادل  

سواء كان فرع بالمعنى األوسع، إذا صح التعبير، مع عقيدته 
ضرورة  أحدهممن األخوة العالمية، كان من المؤكد أن يجد 

عادة القول في حقيقة أنه جزء من الجمعية الثيوصوفية. ا
على  يوافقونزء الرسمي له هو ألولئك الذين حسناً! أن الج

.وجودهم في االجتماعات يستفيدون منخرون األ - ذلك  

ال يوجد شيء يمنع من وجود الموسيقى في هذه االجتماعات 
إذا كنت ترغب في ذلك. كل ما هو ضروري هو أن يكون هناك 
في الذهن عقول واضحة ويد متينة لضمان عدم وجود عقيدة. 

ن هناك فرص للنجاح. أعلم أن هناك الكثير من وهكذا، سيكو
الذين يرغبون في حضور هذه االجتماعات والذين شخاص األ

يرغبون في الحصول على بعض الموسيقى، ولكن في هذه 
الحالة، أو أحذف كل ما يشير، في النشيد، إلى يسوع أو للدين 
الحالي، أو أود أن أدحل تنويهات تشير إلى جميع األديان، من 

.ل إعطاء أهمية متساوية للجميعأج  

ي تمتلها يمكن أن تشير إلى نجاح كبير جديد ألنه التهذه الفكرة 
فيما أن هناك رجال دين ال يفعلون سوى سرقة أفكارنا 
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والتبشير بها بدون التنويه لمصدرهم، وكذلك وال واحد منهم 
ليقول:" أنا ثيوصوفي وأُعِلَم الجميع  بما فيه الكفاية جسورٍ 

".بدون إجباركم على اإليمان بذلك بذلك  

هذا الشكل، فأنتم تحثون على االحترام، وبنفس  بالتصرف على
  مستمعين وحضور كبير.الوقت، ستكسبون ربما 

لكنني الحظت أن  بذلك،تساءلت عن سبب عدم قيام البعض 
 بذلك فسيكون. إذا قمت منعهمالغرور والشخصية والخوف قد 

عمله  يمكن نفسه،، وفي الوقت ذلك أول جهد مميز من نوعه
  الجمعية الثيوصوفية وادارتها.بموافقة تامة من 

تكون ساسمحوا لي أن أعرف ما هو رأيك في كل هذا و
الثقة واألمل واإللهام.يكون لك محظوظاً، و  

.التقديرمع خالص    

.وليام ك. القاضي  

 

 

.1893نوفمبر  8نيويورك   

*** أخي العزيز  

 

 13الً في أغسطس، رداً على رسالتك في كتبت لك خطاباً طوي 
وكنت أنتظر إجابة منك. بما أنني  التعليم،التي تحوي يوليو، و
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لم ينته  (الذيقد انهمكت على الفور في أعمال مؤتمر شيكاغو 
بعد تماماً) فقد كنت مشغوالً جداً بالتقاط التعليم على وجه 
بك. الخصوص، وكما قلت، انتظر إلى حد ما األخبار الخاصة 

ثانية وإرساله  سأحاول قريباً الحصول على الوقت لفحصه مرة
إليك. إنها مهمة صعبة للغاية، ألن بناء التعليم يسير في اتجاه 

ب أن نتجنبها.التي يج -تشكيل عقائدي   

على الرغم من أن لدي قناعات واضحة المعالم، إال أنني ما  
رين، زلت أتردد في وضعها في شكل عقائدي الستخدام اآلخ

 كما تفعل التعاليم المسيحية. 

هي أنه على الرغم من أن  نواجهاكبيرة التي الصعوبة ال
األطفال يتعلمون بسهولة ويفهمونها بسرعة، فإن البالغين 

ين يعتنقون الثيوصوفيا ال يفهمونها بأنفسهم ألن لديهم الذ
.الكثير من األفكار القديمة للتخلص منها  

.كل مودتي لك  

جودج. و.ك.  

تمت كتابتها  هذا التعليم كان خطأ، أعرف ذلك. (هذه المالحظة
.الناشرين بأسفل الرسالة من قبل المستلم).  
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 أخي العزيز***

بعد عودتي من جولة طويلة، 8000 ميل179، وجدت رسالتك 
ربما يكون إذاً، كيف خرجت من األمر؟  94-03-  23المؤرخة 

ن بها. أتمنى لك من األفضل التخلص من حضانة عبادة ال تؤم
تشجيعك لبدء عملك الجديد.كل النجاح. أنا سعيد ألنه تم   

قضية *** لم يتم تسويتها بعد، وبما أنني سأسافر إلى لندن 
لحضور " لجنة العدالة180" فأنا ال أستطيع أن أفعل الشيء 

.الكثير من أجله  

فقط، إن ما استشفه ابصارك فيما يتعلق بالكنيسة هو صحيح، 
ا سنة. حالياً، الكنيسة تترنح من عقائده 100غرق ذلك قد يست

 الفاسدة.

كن صبوراً  أشكرك على كل أخبارك الجديدة. اكتب لي المزيد.
تجاهي بسبب رسائلي القصيرة للغاية، ولكنني مشغول للغاية 

الرد  لكثرة األعمال فوق رأسي والرسائل التي يتوجب عليّ 
لذلك، يجب انجاز عليها متناثرة بكل الجوانب، ومعها إضافة 

مسبقاً، وكل شيء ينبغي أن  العمل لمجلة الدرب لمدة شهرين
أسابيع. 3ينتهي خالل   

اء وحظ طيب.إلى اللق  

                                                           

ذهب جودج إلى سان فرانسيسكو لحضور مؤتمر الجمعية  179
. وقد استغل الفرصة هناك لزيارة 4189األمريكية في أبريل  الثيوصوفية

 عدة فروع في البلد كله.
إشارة إلى "قضية" ضد جودج في عام 1894- انظر الفصول  180

 الالحقة.
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 وليام. ك. جودج.

.1894مايو  20  

 

***أخي العزيز  

تزعزعها  التي)أنا بعيد عن المنزل بسبب حالتي الصحية (
ن يكون أقيم بالضبط ما ينبغي أ بشدة كراهية اآلخرين (...)

مؤتمرنا تفسيراتي للتهم بياني األخير، وقرأت أمام مندوبينا في 
ً وسيتم  -الكلمة األخيرة  - .نشرها قريبا  

مرة واحدة  مدام بيزانتنتجاهل  نستطيع جميعاً أن أتمنى أن
 كم هوفهي تعيش اآلن مع صراعات أو تملق، لكن  األبد.إلى 

المعلم  أنني مذنب) أن ناقول (حتى لو افترضالتجديف 
العالم في  كل أمامإلى درجة أمره للبحث  نفسه سيخفض

 محاولة لتدمير سمعتي.

 يسببهاولن أكون أنا من  القادمة،شفق على حياتها أنا أ 
آنذاك، بل مئات األشخاص الذين تعرضوا لإلهانة والغضب من 

أفعالها وكلماتها ضدي. في تلك اللحظة سيكون لديها المئات 
 إلى اللقاء حسنا،. فقط بات، بدالً من واحدمن األعداء والعق

.يب التمنياتوأط  

 

 وليام. ك. جودج.

.5189أكتوبر   3 
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*** أخي العزيز   

في نيوزيالند  فيما يتعلق بتنظيم الجمعية الثيوصوفية 
واستراليا، ال أستطيع التعبير عن أي رأي. يجب أن تفعل ما 

اس ال يعملون تعتبره أفضل شيء يمكنك القيام به. إذا كانت الن
عمل هو الذي نريده. لكن بدون مكتب، دعهم يحصلون عليه، ال

فكر في األمر واستشره حتى تتمكن من فعل ما تعتقد أنه 
.مكن من تشكيل مركز قوياألفضل للحركة. آمل أن تت  

األخوية.صداقتي    

.ك. جودجويليام.   

 

 

1895نوفمبر  18نيويورك،   

 أخي العزيز ***

على دعوتك الكريمة لزيارة نيوزيلندا  ثانيةأشكرك مرة 
لكن ال يمكنني الوصول إلى هناك اآلن، ألن صحتي  ،وأستراليا

أستطع في الوقت  ال ،السفر، وإلى جانب ذلكعلى  تساعد ال
هذه  إلى االبتعادالحالي، وفي ظل الوضع الحالي لألمور، 

يجب تأجيل لذلك و العمل في أميركا. مركز عمل المسافة عن
 لقبو مشروع إلى أجل غير مسمى، لكنني أتوسل إليكهذا ال

كل أولئك الذين وللتعبير عن شكري وأطيب تمنياتي لك ا
م.انضموا إليك لدعوتي لزيارتك  
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) على استعداد لالستماع الناس خاصتكيسعدني أن أسمع أن (
حيث يمكن زراعة الكثير  -األحد  يومالثيوصوفية إلى محادثاتك 

ي فروع ومراكز أخرى في نيوزيلندا من البذور الجيدة، وف
أنه صحيح.بعون المسار الذي يعتقدون يت يجب تركهم  

قل، ليسوا على األ أعضاء،، هنا وهناك، ه يوجدأن *** كتب لي
عمل هادئ ومنتظم من جانبك ال و جيد،غير وديين. إنه شيء 

 يتوانى عن اعطاء نتائج[...].

عن محاضرات لم تحدني بعد عن المالحظات التي تم أخذها 
األفضل تجاهل هذه األشياء آني بيزانت في اوكالند. بشكل عام، 

وتوجيه طاقاتك في اتجاهات ثانية. ولكن استعمل دائماً قدرة 
التمييز فيك، وإذا، في حالة معينة، جاءت الفرصة، فإنه 

ولكنني أعتقد أن آني بيزانت قد  سيكون من الجيد أن تقوم بها.
الخبرة ة العجوز التيبتية" ألن هذه تحدثت هكذا عن " السيد

كانت تُستعمل بشكل مألوف واعتيادي في جادة رواد181 من 
منهم شيء عن هذا آخرين، ولم يدري أحد قبلها ومن قبل 

 الموضوع.

ولكن مدام ب. لديها عادة "النسيان" ونحن نسمي هذا "  
مسبب للغضب الكبير.الفقدان ذاكرة"   

 ألف شكر لك للتمنيات الجميلة.

 مع صداقتي األخوية. وليام. ك. جودج.

                                                           

قضت السيدة بالفاتسكي األشهر األخيرة من حياتها (من أغسطس  181
ديس جادة رواد، الق 19ي بيزانت، ) في منزل آن1891إلى مايو  – 1890

 جون وود في لندن.
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1888مايو   25 

 عزيزي – ف. س. كولين182

لدّي رسالتكم. أنا سعيد ألنك تحب البهاغافاد غيتا. السبب في  
أوجه التشابه هذه ولحظات الصدفة هو أننا نتحرك جميعاً معاً. 

ستالحظ أن المقال حول البهاغافاد غيتا183 الذي سيُنشر في 
يتفق مع  )،قائه منذ زمن بعيد بشكل مخطوطةب (بعدحزيران 

سيفر التي استلمناها ال األول الذي نُشر في مجلة لوالمق
للتو184. هذا األخير يجب أن يُدرس من قبل الجميع، خاصة من 

قبل الناس الطموحة التي تريد التقاط بدون أن يكون لديها 
.كرسي هذا مع جهلهم لواجباتهم األولية العادية  

تم عمل الجزء األخير من - القصيدة الغزلية185- بالفعل.  
وطي الكبيرة ونقص الوقت، قد حاال دون إرسال أي ضغ

                                                           

 ملحوظة - الرسالة األخيرة مستنسخة، ص. 188-9 -. الناشرين. 182
المقالة الرابعة في الفصل الثاني. (انظر كتاب: مالحظات على  183

.الناشرين –.) 69البهاغافاد غيتا. صفحة   
المقصود - العلوم الغيبية مقابل الفنون الغيبية. "في عدد مايو من  184

 ،ص:وفيا، الحادي والثالثونمجلة لوسيفر (أعيد طبعه في مجلة الثيوص
.الناشرين –). 149  

الثيوصوفيا في تينيسون، قصيدة الملك الغزلية – مجلة الدب لشهر  185
. الناشرين.1888أيار وحزيران   
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في أي مقالة مستقبلية  إنهاالختبارات األولية. وهنا سأقول 
لمجلة الدرب، سأكون مضطراً لقص الكثير من الشعر. إنها 
مضيعة للمكان بالمجلة وليست مناسبة للنثر. يشغل الجزء 

ال لتالي فقد أزارسلته حوالي ثمان صفحات، وبا مماالثاني 
.مواد لها نفس القيمة  

باكستر عاد وأنا سعيد. وكان يمكن التأسف غيابه في فرع  
.مالدين  

االلتزام القديم لم يتغير. هذا يتعلق فقط بعالمات وكلمات  
ا.بعض منهالالمرور. لقد ارسلت لك   

 محبتي األخوية.

 وليام كوان جودج.

وتم حقاً هو ألولئك الذين أقسموا اليمين  خارج ديفاخان البقاء
قبولهم وليس فقط ألولئك الذين ينمون بداخلهم مجرد توق 

بديفاخان حتى في  التمتع يمكنكوطموح. باإلضافة إلى ذلك، 
.)ج(جاسبر حالة كنت ال تزال على قيد الحياة.  
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 رسائل من لندن
 

ن العمل للحركة بعد ثماني سنوات م ،1883في صيف عام 
بالفاتسكي أمر القدوم إلى  الثيوصوفية، تلقى جودج من معلم

الهند. بحلول الوقت الذي كان فيه مستعداً لتسوية جميع 
شؤونه نظراً لغيابه، لم يكن قادراً على السفر إال في فبراير 

. توقف في لندن، حيث أتيحت له الفرصة لزيارة عدة 1884
رسائل التالية، يذكر جودج ي محفل لندن. في الأعضاء ف

ي، وهو ثيوصوفي إنكليزي من اجتماعه مع س.س. ماس
الساعات األولى بالحركة الثيوصوفية، اآلنسة أرونديل، شابة 
قوية مكرسة للجمعية الثيوصوفية، مدام غيبارد، إحدى أفراد 

 عائلة إلبرفيلد األلمانية مرتبطة جداً بالثيوصوفيا، وقبل كل
سينيت، نائب رئيس محفل لندن  .بالسيد أي.شيء، 

.في الحركة والشخصية المشهورة  

دخل السيد سينيت باتصال مع بالفاتسكي في الهند (منذ عام 
) كان قد شهد العديد من الظواهر الخارقة، وسجلها في 1879

وقت الحق في كتاب ناجح، العالم الخفي (أو العالم الغيبي186) 
مع المعلمين من . وضع باتصال 1881الذي نُشر في يونيو 

معهم مراسالت مهمة. على خالل وساطة بالفاتسكي، وتبادل 
أساس المعلومات التي تم تلقيها، أنتج موجزاً أولياً منهجياً إلى 

 (البوذيةيُدعى كتاب  حد ما للتعاليم الثيوصوفية في صورة
الباطنية187) نُشر في عام 1883. ومع ذلك، كتابته من قبل 

                                                           

186 The occult world. 
187 Esoretic buddhisme. 
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تافيزياء الشرقية، فإن هذا الكتاب يحوي غربي قليل العلم بالمي
عدة ستصححها بالفاتسكي فيما بعد.أخطاء   

تخطط لطبعة جديدة منقحة  الوقت،كانت هذه األخيرة، في ذلك 
وموسعة، من إنتاجها األدبي األول، كتاب "إيزيس مكشوفة 

النقاب188" الذي نُشر في عام 1877. وكانت نتيجة هذا العمل 
ها لها وهو كتاب ى نشر العمل الرئيسيفي الواقع قد أدت إل

 الضخم " العقيدة السرية189".

عاماً، ولكنه كان  32كان ال يزال شاباً، ولم يكن عمره سوى 
مليئاً بالتجربة، فقد كان جودج مفتوناً بكل شيء يمس عالم 

المعلمين. ومن هنا اهتمامه بالمعلومات المباشرة التي تلقاها 
مكان  -دة في مغادرة أوروبا سينيت. ومن هنا رغبته الشدي

لى الهند في أسرع وقت من أجل الوصول إ -المنفى بالنسبة له
صديق  -من بين شيال آخرون  -ممكن، حيث كان ينتظره 

هندوسي، دامودار ك. مافاالنكار، الذي كان لديه معه مراسالت 
 غنية جداً، حول الخبرات التي تتميز بها حياة التالميذ190.

ل من لندن نفاد صبره وعدم اليقين بشأن تعكس هذه الرسائ
على مدار أكثر من اثني عشر  ائلتمتد الرسغادرته. تاريخ م

                                                           

188 Isis unveiled. 
189 The secret doctrine. 

في نيسان من عام 1885، دامودار، عضو بالجمعية الثيوصوفية  190
متفاني نحو بالفاتسكي، وشيال موعود جداً، تم استدعائه من قبل 

المعلمين لترك الهند والمجيء للتيبت. نشر جودج مقتطفات من رسائل 
الكتيب  –دامودار بشكل مقال مهم للغاية وهو " مذكرات شيال هندوسي" 

.107يوصوفي رقم الث  
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ً يوم ً  جودج، يواجه خاللها ١٨٨٤في مارس  ا قاً عمي اكتئابا
.للغاية  

منذ بضعة أسابيع، عرف األعضاء األوروبيون في الجمعية 
من كان قادماً  الثيوصوفية أن الرئيس المؤسس هنري أولكولت

لخالف الشائكة من بين أمور ثانية، مشكلة ا -الهند لتسوية 
والدكتور  تب. سينيبين الشخصية القوية لمحفل لندن، نظير أ.

سفورد. كانت بالفاتسكي في سفر، يرافقها اثنان غآنا ب. كين
ج. بادشاه. األول، على و.موهيني. شاترجي  هنديان،شيال 

وفيين في لندن. كما تعليم الثيوصوجه الخصوص، تم تكليفه ب
تبارات وتجارب مخيفة في عالم يجب أن تكون مناسبة له الخ

.الغرب المعادي  

فبراير، غادر المسافرون مدينة بومباي (برفقة باهوال  20 في
مارس، وحط  12خادم بالفاتسكي) للوصول إلى مرسيسليا في 

هناك على األراضي الفرنسية، وكان يستقبلهم  13الرحال في 
ورم.ان اثنان، البارون سبيدالييري وكابتن المركب كثيوصوفي  

بعد يومين، السيد اولكوت ومدام بالفاتسكي سافروا إلى مدينة 
في قصر تيرانتي، مقر إقامة  27نيس (حيث سيقيمون لغاية 

قد  ليدي كيثنيس، دوقة بومار) فيما أن موهيني وبادشاه
 وصلوا إلى باريس.
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مستلمة هذه الرسائل هي " لصديقة منذ زمٍن طويل191" مدام 
بعد زواجها الثاني، ستصبح مدام لورا لورا س. هولواي، التي 

النغسفورد.  دمج جودج في فكره شخصين ثانيين مشكالً بذلك 
مدام إيما  )  ثالثي من التالميذ (الذي يرمز له بالعالمة 

معروف في أميركا والذي عالمة أرواحي هاردينغ بريتين ( 
) وكذلك 1875جمعية الثيوصوفية عام شارك في تأسيس ال

س بيللينغ ( وسيطة أرواحية  كانت قد ساهمت مدام م.هولي
 بتأسيس محفل لندن).

، ذات الطبيعة الودية والمخلصة، تتمتع كانت لورا هولواي 
بقوة استبصار غير شائعة، وكانت بال شك تمتلك نسيج 

ا. وصفات تلميذ مستقبلي، وهو ما قد يفسر اهتمام جودج به
ا النفسية الرائعة لقد جذبت انتباه المعلمين: فقد كانت قدراته

التي تطورت وتتقن بشكل مناسب، تجعل منهاعميالً ممتازاً 
وسيطاً بين المحفل والعالم. من خالل مراسالتها مع لتكون 

جودج، استجابت لنداء الدعوة التي قُدمت لها، وجاءت إلى 
. وكان من 1884ن عام لندن في الفترة من مايو إلى يونيو م

 وهيني الهندوسي، ومن خاللهالمقرر أن تكون مرتبطة بم
.قيامها بتدريبات غيبية معلمه، بهدفتكون خاضعة لتأثير   

التي تم  -ظاهرياً، كانت هي مسألة كتابة كتاب بالتعاون 
 1885تحقيقها، بطريقة أو بثانية، ونشرت في لندن، في عام 

فإن  ت التاريخ المنسي). لألسفتحت عنوان (اإلنسان، مقتطفا

                                                           

بالفعل، جودج لم يلتقي بها إال في نيويورك عام 1883، ورأى فيها  191
رفيقة عمل بتقمصات سابقة، كما توحي بعض مالحظاته في الرسائل 

 الالحقة.
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إلى لورا هولواي ألن هذه التجربة بالنسبة الفشل كان مصير 
العمل المشترك شخصيتها القوية قد أثرت بشكل مؤسف على 

بادعائها بأنها تحت ايحاء " تلميذ " وهذا االدعاء لم يكن من 
 نسيج تخيالتها.

ء إقامتها بعد بقاؤها بعض الوقت بجانب السيدة بالفاتسكي أثنا
عت إلى الواليات المتحدة في أوروبا، فإن التلميذة السابقة رج

حيث، بنهاية المطاف، انسحبت من الجمعية الثيوصوفية مع 
حتفاظها لجودج بصداقة مخلصة.ا  

للمزيد من المعاينة حول خبرات جودج في لندن، انظر بالتحديد 
.81الكتيب الثيوصوفي رقم في غريبة)  (قصةمقالة:   

 

 

.1884مارس،  15لتاريخ المحتمل: السبت، ا  

هاية هذا الفصل، هذه الصفحة هي من المقتطفات التي إنها ن
أرسلتها إليك ملحقة طيه، لقد أخذتها الليلة الماضية من رسائل 
(المهاتما) في حوزة سينيت. بالطبع، هذا ال يمثل سوى الجزء 

تكون لكنني اعتقدت أن هذه المقتطفات س لديه،العشرين مما 
لة يوم أمس من لت رسامفيدة لك وللتالميذ اآلخرين ... وص
اولكوت، بالفاتسكي - إنهماولكوت، مرسلة من مرسيليا، تقول 

سيكونون في باريس ربما لمدة  -، وكذلك شيال آخر وموهيني
أسبوع، ثم سيأتون هنا (إلى لندن) باستثناء بالفاتسكي التي 
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هي غاضبة من طريقة معاملة ***192 التي تلقاها من فرع 
ولكنها ستبقى في بولونيا  لندن وكذلك تقول إنها لن تأتي،

أو أي مكان آخر لمواصلة كتاب إيزيس  بفرنسا) (منطقة
.الجديد  

اليوم، عند الصباح، قضيت أوقاتاً مخيف، بشكل لم أعرفه 
ولكن هنا  –بالنسبة لكم  – 5سابقاً. هذا حدث لي في الساعة 

تمر ذلك لغاية اآلن. مخيف. ضغط د اس، وق10كانت الساعة 
لكي أعود للواليات المتحدة مع  اية هبط عليّ خارجي مخيف للغ

انتحار  –كل األفكار الشاذة والخرقاء التي يمكنك أن تتخيلها 
.أن يكونيمكن  وأي شيء  

في وقت  لقد نمت ال يوجد بداخلي شيء يمكن أن يبرر هذا.
متأخر من الليلة الماضية. ربما يكون التأثير عند ***193 سيء 

بدأ في . لقد هذا ولكن لماذا كانفندقي.  من تأثيربسبب الأو 
دون عالمات مسبقة، وبدالً من أن تنمو  ومن ، فجأة،عالشار

هو كما لو كان العزم  ،عليّ فقد اندفعت  ،القوةتدريجياً في 
.إلجباري على ترك طريقي  

                                                           

 بالنص األصلي هناك ثالث نقاط على شكل مثلث. 192
من المحتمل أن يكون هنا هو منزل سينيت الذي كان، بحسب أحد  193

الضارة لكينونات العنصرانية ، "مستعمرة للتأثيرات النفسية لالمعلمين
التي أقامت مقرها فيه" والتي تسبب لكائن حساس ضمن جو  -للغاية 

خطير مثل مقبرة لألموات المتوفين بسبب األمراض المعدية. كان لهذا 
السبب أنه توجب على المعلم أن يوصي لورا هولواي، التي جاءت الحقاً 

 وهو ما فعلته -سينيت أن تتجنب صراحة البقاء في منزل من أمريكا، ب
بالرغم من كل شيء بسبب إصرار هذا األخير قبل اقامتها الحقاً عند ف. 

.اروندال  
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ي أكتب الدرب مظلم، وحتى في هذه اللحظة الت، يتصديق يا آه
فظيع حقاً خاصة  فيها إليك، غطست في وادي الظل، وهو أمر

وأنني أعلم أن هذا ليس بسبب سوء السلوك من جهتي. قضيت 
وقتي في النهار في الذهاب واإلياب لرؤية هذه األماكن، بدالً 

رة التي ، باستثناء الليلة األخيعند. سمن الكتابة، وفي المساء 
مساءاً، حيث قرأت  9:15ساعة ذهبت فيها إلى المنزل في ال

ثم ذهبت  تقريباً،مساءاً  11لغاية الساعة  -الثيوصوفي  -مجلة 
إلى السرير. لم يكن لدي أي أفكار سيئة بعدها، لقد تركزت 

.أفكاري على المعلمين، وعليك، وعلى الوضع الحالي  

اولكوت، وبعدها، عندما أتلقى سوف أرسل اليوم برقية إلى 
لتي العقلية هي لهذه الدرجة. لقد فقدت ثباتي الجواب، ماذا؟ حا

صالبتي الداخلية بعد كل هذه السنوات!و  

صديقتي، ساعدينني. طبعاً بعد استالمك لهذه الرسالة، ربما 
سأكون قد خرجت من كل هذا العائق، ولكنه نوع من الراحة أن 

. في هذه الساعة، ينبغي أن تكوني قد أتوجه لِك بهذه الرسالة
ً  11:30استيقظتي، ألن الساعة هنا هي نهضتي أو  ...صباحا  

إلى اللقاء، مودتي إلى جميع      194 وأمل أن نرى كلنا عما 
 قريب، بشكل أوضح كيفية إدارة األمور.

صعدت إلى قبة القديس بولس ودخلت  مباشرة،قبل العشاء 
حيث يمكننا الحصول  األعلى،الجرس الكبير الموضوعة في 

أخفى كل قد ائع. لكن الضباب األبدي على منظر بانورامي ر
ً حق لرغم من أن اليوم كان جميالعلى ا شيء،  بشكل استثنائي. ا

                                                           

 رمز خاص للتعارف بين الشيال والمعلمين. 194
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بين جدران القبة، ومن الصعب  الداخل،يوجد الدرج من 
الصعود إلى الجرس. أنا ال أعرف كيف يمكنك أن تفعل ذلك. 

إنها أسطوانة محاطة بقضبان حديدية ثقيلة من كل جانب وسلم 
دي. يجب عليك تسليح نفسك بشجاعة من خالل خشبي عمو

ناد على الجدران وتسلق السلم أثناء الوقوف على االست
شخص واحد فقط أن يتسلق في كل الكبيرة. يمكن ل القضبان

لكن ليس بما يكفي لخطر  مفتوح،مرة وهناك كل شيء 
ً السقوط. لذلك رأيت كل شيء تقريب . ا  

ً ) وهو صديق، إلى  اليوم، سأذهب مع توماس195 (25 عاما
، ألن هناك فرصة ياكتئاب ال ينبغي أن يزعجك قصر البرلمان.

ً ختفي قريبيجيدة أن    .ا

مكتب °  2 االلتزامات،°  1: ثانيةال بد لي من التوقف مرة 
دائم ال والشخيرفي الغرفة  خرهناك رجل يش°  3، مغلقالبريد 

 ً   ، مرة أخرى.يدفعني إلى الجنون. وداعا

ويليام. اخوك  

 

 

مارس]. 20و 16رسالة ُكتبت بين [  

مقبرة القديس بولس.العشب من  قشات  

                                                           

على األرجح توماس غرين، المؤلف المشارك للمجلد الثاني للرسائل  195
 الحالية. الناشرين.
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مساء أمس ذهبت لتناول العشاء في منزل اآلنسة أرونديل 
لندن دبليو]. احتفظ بهذا  هيل،إلجين كريسنت نوتينغ  77[

! تعيش هناك اً ومخلصة جد -العنوان. إنها امرأة ساحرة للغاية 
مها في السن، متحمسة رغم تقد التي،مع والدتها العجوز 

لعند ت اليوم شطة الثيوصوفية. ذهبوحيوية مثل الشاب في األن
 سينيت.

برؤيتي وأظهر لي كنوزه. سأعيد إنتاج صورة  اً جد اً كان سعيد
 وسأرسلها لك في رسالتي التالية. لديه -تعريف  صورة - م

 ثالث صور عن ك.ه196. رجل وسيم جداً .

ببساطة عبارة عن  اقين هموالببدقة  امنهم تم تنفيذه ةواحد
ً  ايؤكد أنه ينيت. لكن سرسومات محاطة باألزرق أصيلة.  جميعا

ً ولديه أيض لديه و. (أديار) من مدراس شياللصورتان أو ثالث  ا
 ً ا يو -شعر طويل ذو  جانبه،لرجل ملقى على  ثانيةصورة  أيضا

لعينين! الوجه لم يتوقف عن تحريكي بشكل غريب منذ أن ل
إنه يميل على ذراعه األيسر، مع إصبعين وضعه:  رأيته. إليكم

ومستقيم  اً شارب أسود كبير. أنفه طويل جد -تحت الشارب 
. معلمكوعيناه ضخمتان ولهما تعبير مشابه لتعبيرات عين 

ً يبدو الوجه شاب غريب. هل تعرف من هو؟ اً بشكلوشيخ ا  

ً مصنوععند سينيت كان العشاء  مكثت حتى  ،من الخضروات ا
ً مساء 11:30الساعة  كك وعدت إلى المنزل عبر الس اً تقريبا

 فيكِ  اً وفكرت كثير عند سينيت كنت إذاً الحديدية تحت األرض. 
هناك في حالة  نوقتك). كان زينوعلى ( اً مساء 7إلى  3 من

 لتوتساء العشاء،جيدة، مشغول في جميع أنحاء الغرفة بعد 

                                                           

 الحكيم المهاتما كوت هومي. 196



402 

 

 

رسالة من  يحتوي علىكان لماذا عندما جاء البريد من الهند 
  لي. إليصالهايت سين، إلى رعاية من 197أولكوت من أديار

  
أنت رأيته  بالفاتسكي، فستقيم عند سينيت. ماالسيدة  جاءتإذا 

ً سجودها كان صحيحن ع[من مسافة]  إنها  [قولسينيت ي. اً جد ا
! هناك صورة حديثة ةمتعب م هيواحسرتاه! ك ]مريضة للغاية

  .نفسه لها تبين أنها صورة التعب
  

. لكن اً ن جدقرأت لهم بعض خطابات دامودار، وكانوا مهتمي
على الرغم من الفرص الكبيرة المتاحة لهم، ال أعتقد أنهم 

 ا. أنطاقاتكوبالطبع، ليس لديهم  -متقدمون بقدر ما أنت 
 ً ، ال أتلقى أي شيء من الهند. إلى أن علمت مشوش تماما

خذ أ حاولت ، فقدةقصير ولمهلةبمجيء اولكوت وبالفاتسكي، 
وصولهم أنتظر  ني سوف. أعتقد أنمدراس القارب التالي إلى

، موهيني جاء على التواصل مع *** اً موهيني سيكون قادر ألن
  .من أجل تعليم هؤالء اللندنيين [..]

 

هذا أسبوع جديد قد انتهى، وأنا أقل تقدماً من أي وقت مضى. 
ا الصباح الجو المغناطيسي في لندن أمر مروع. لقد رصدت هذ

حيث  هنا،يقودني إلى  ، على الطريق الذيمكاناً في الستراند
وقعت علّي موجة من اليأس لم أتمكن بعدها من التخلص منها 

ولكن هناك ال توجد وسيلة أخرى للمجيء إلى  -معظم اليوم 
هنا. ثم أحالمي سيئة. في الليلة الماضية، وجدت نفسي أشاهد 

                                                           

عند مجيئه من كولومب، لم يقيم اولكوت سوى مدة قصيرة جداً في  197
فبراير قبل مغادرته إلى بومباي وأوروبا.  14أديار في   
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قوة على الشاطئ، ورغم أنني البحر، وكانت األمواج تتكسر ب
ي لم أحبها على اإلطالق. ثم رأيت نفسي بين نت آمناً، إال أننك

انهار جافة تماماً، تاركة األسماك المسكينة تموت من االختناق. 
كان هناك جانب ايجابي واحد فقط، كان هناك العديد من 

الطيور. ثم عدت إلى النوم: قابلت أختي أ. التي سألتها عن 
مور حون أنك ستخبط األذه األحالم. قالت: "إنهم يوضمعنى ه

 فضولي أليسأو تحرف مشاريعك من خالل تصرفاتك الخاصة. 
 كذلك؟

هو لغاية اليوم األحد في لندن أمر محزن! االعتبار المحجوز 
المحالت التي تبيع أنه بموجب القانون، يتم إغالق جميع 

جميع وسائل توقف تخالل ساعات الخدمة الدينية و المشروبات
، تفتح كل القداس الدينيولكن بعد انتهاء  النقل تحت األرض.

من تدب وتبدأ الحياة من جديد على مصراعيها قصور الجن 
جديد. يا له من نفاق! أظن أنهم سيخافون من رؤية الطبقة 

العاملة تعطل إخالصهم w سبحانه وتعالى إذا ُسمح للمقاهي 
ي لعبادة ويعود جميع األوغاد ف. عندما تنتهي اةبالبقاء مفتوح

زلهم، يمكن للفقراء أن يستمتعوا بأن يشربوا المجتمع إلى منا
جميعهم وهم في حالة سكر، في انتظار الذهاب إلى الكنيسة 

  للخدمة المسائية.

 7]، ذهبت إلى هناك في الساعة 18في [ الماضية،الليلة 
 نبأشخاص معتاديمساءاً ووجدت نفسي بعد دقائق محاطاً 

سهم بالكحول مع اختلطت أنفا ن قدالذيوالبيسترو،  إلى الذهاب
الموسيقى ومع صوت الداعية. حتى بعد فترة من الوقت  نغمات

مر يبينما  ،عربيدحارس بدأت أتخيل نفسي في زنزانة، برفقة 
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التراتيل تحت نافذة  ينشدون الفرقة الكورال صبيانو وكهنة
  زنزانتي.

وائح للحضارة اإلنجليزية والل هذه هي التأثيرات الرقيقة
يك هذا الشارب يستمع باهتمام، في المكان البلدية. هنا لد

الراهب موريس سبينس  القس لتفاهات وسطحيةالمقدس، 
 ً في الخطب الجميلة حول الحاجة إلى تقديم الطبقة الغنية  منطلقا

 ه، ربما ال يفوتالراهبتضحيات للفقراء، بينما هو القس 
خروف  لحم لعضنزل كل ليلة للعثور على الذهاب إلى الم

.وبيرة  

لم ال؟ الجميع هنا  بالطبع،شرب البيرة؟ كاهن قانوني ياذا؟ م
شقراء أو سمراء، وال يتوقفون عن تناول  ،يشربون البيرة

 نذهبدعنا ". التعبير اإلنجليزي الحالي هو: ضلع خروف
ً فرغ كوبلن  ضلع خروف نأكل قطعةحيث إلى أو " لنذهب  "ا
ً رب مشروبشنو ."ا  

للبيرة ال أفهم لماذا لم  عندما أرى هذا الحب لي،بالنسبة  
لبيرة كأساس ا معليز واأللمان منذ فترة طويلة كاإلن يتحالف

للتفاهم، أعتقد أنه بسبب صعوبة شرب البيرة والتحدث باللغة 
.األلمانية في نفس الوقت  

في الساعة 11:30، ذهبت لعند ماسي198. هو اآلن مرتاح ألن 
لقد تخلى عن  الموت، قد منحه الوسائل المادية.والده، خالل 

                                                           

س.س. ماسي، هو أرواحي معروف وكان أحد األعضاء المؤسسين  198
للجمعية الثيوصوفية وأول رئيس للجمعية الثيوصوفية البريطانية التي 

.1876ام تشكلت ع  
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دراسة الحقوق وبدء في دراسة الفلسفة. لقد عرف بالفاتسكي 
والعلوم الغيبية منذ تعرفي أنا عليهما، ولكنه يتردد فيما يخص 

الهند. سألته لماذا، اليوم، أخبرني أن هناك بالفعل الكثير من 
السفر ليس عمالً  . إنه يعلم أناألشياء التي تبدو له مشبوهة

يخشى من أنه بمجرد وصوله إلى الهند، لن تجارياً، لكنه 
يكتشف أي شيء على اإلطالق، طالما يبدو أن هناك الكثير من 

الناس معادون لإلنجليز واألمريكيين. كانت رحلته إلى أمريكا 
مستوحاة فقط من كتاب اولكوت "ناس من  1875في عام 

عالم آخر" والرغبة في رؤية "إييدي199". وكان بعد ذلك أنه 
.بالفاتسكيالتقى   

أو الهندوسي.  مشيت لعند ماسي  دائماً ال أخبار عن أولكوت
دقيقة. تابعت ضفاف نهر  40من الفندق، واستغرق األمر 

التايمز، ماراً بدير وستمنستر والبرلمان، ألتابع بعدها شارع 
ي ممتع. خالل كل هذا فيكتوريا. كانت الرحلة جميلة جداً والمش

ستغادر هذه  يت لو كنت معي.الوقت، كنت أفكر فيك وتمن
لذا سأتركها جانباً في الوقت الحالي  -ا الخميس الرسالة غدً 

.حيث يجب أن أخرج مع توماس  

هذه الورقة التي أستخدمها للكتابة هي آخر ما اكتسبته من 
ب. لذا عمليات استحواذي كنتيجة لتكّهناتي الجيّدة في الجنو

.لكثير من المالتخيل نتيجة الكثير من التوتر الذهني وا  

                                                           

اسم – اييدي – هو مرتيط بشكل غير منفصل عن األرواحية في  199
اميركا حيث كانت هناك فتاتين من عائلة اييدي تمارسان جلسات الوساطة 

 األرواحية. المترجم.
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تحف البريطاني ووجدت أن المبنى، مثله ذهبت إلى الم باألمس،
مثل كل أبنية لندن تقريباً، ال يزال مختفياً عن األنظار عندما 

.نحاول االقتراب منه  

من  التسكع فيه إنه مبنى جميل، مواجه لشارع روسل، ويمكن
ي ار من هنا، وقد فعلت ذلك عدة مرات، بدون معرفتعدة أمت

لديه قبة مثل كنيسة  أن المتحف قريب للغاية. وبما أن ليس
القديس بولس، فإنه ال يجذب األنظار من بعيد. الشارع الذي 

بالرغم  يوصل إليه يُدعى شارع المتحف وهو بالفعل ضيق جداً 
ليس سوى  معاينته من المبنى نما يمكمن أنه عند اجتياز كل 

على "دروري  المتحف يطل عالمدخل. شارجزء صغير من 
الن" القديم، وهو أحد الشوارع الشاقة المرهقة واألكثر ضيقاً 

 مما عرفته لغاية اآلن.

في الخارج، يوجد على الدرج منحوتان من الحجر يمثالن آلهة 
نيوزيلندا وهبتهما الملكة فيكتوريا. في قاعة المدخل، يجب أن 

 يمكنك شراء ذلك،عصا والمظلة. إذا كنت ترغب في تترك ال
الفهرس العام (الذي أرسل لك نسخة منه بنفس البريد) أو 

.مجموعة متنوعة من الفهارس المتخصصة الثانية  

صعدت طابق واحد من خالل الدرج الكبير الموجود على 
اليسار، حيث توجد العديد من النقوش الهندية الشرقية من 

لبوذي.معبد أمرافاتي ا  

  ً  جداً، ومع العلم أنه لقد توقفت قليالً هنا ألنني كنت مهتما
يمكنني تقصير زيارتي إلى معرض اليونان فقد قضيت وقتاً 

ممتعاً لدراسة التماثيل وتعبيراتها، لكن مجموعة اآلثار 
.ورائعةاألشورية والمصرية كانت مهمة للغاية   
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وما إلى وابيت، الت التماثيل،تمتلئ بعض الممرات بأشياء مثل 
ً ل مثيرة لإلعجاب العق علىذلك، واآلثار الناتجة  . هذه حقا

األحجار المقدسة الضخمة والتماثيل الضخمة تمألك بالشعور 
 ممزوجة باإلعجاب لألشخاص الذين نحتوها. شعرت بالذهول،
يد هنا أكثر من أي مكان آخر. كان هناك ذراع و بالراحة

ً قدما  61قياس بالحجر المحمر،  ضخمة من قدم)  4,80 (تقريبا
 من الكتف للقبضة.

خيل الجسم كله بذراع من هذا البعد! عند تأمل الشكل ت
الجرانيتي األسود الهائل لحارس أحد أبواب العالم السفلي، فإن 
الخيال يطير نحو الماضي المجيد لمصر، في الزمن الذي جلس 

وحيث  فيه هذا التمثال، الصامت وبدون حراك، في قاعة المعبد
يظهرون من خالل  اكان الكهنة يمرون في موكب أمامه، وكانو

العنصرانية والذي كان التمثال مجرد تمثيل  تعزيمهم، األشكال
 ومماثلة لهم.

أوه! كم كنت أتمنى أن تكون هناك، بجانبي لوصف األشكال  
غير الدقيقة التي يمكن أن تراها، من هذا إلى ذلك، غير 

كتشاف أين ذهب الماضي، وتتساءل مؤذية، حزينة، وتسعى ال
نمارس طقوس القدامى، وتنظر إلينا بمزيد من  لماذا لم نعد

.الحيرة، نحن البرابرة المعاصرين  

لم يكن هناك أي تأثير مؤذي أو سيء، وفي الليلة التالية لم 
يكن نومي مضطرباً جداً كما كان الحال أغلب األحيان بسبب 

وفيين. أود حقاً معرفة ما هو األشياء التي جلبتها من الثيوص
يني وبينك وبين ماضي مصر.الرابط الموجود ب  
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شعرت أنني مرتاح في معرض آخر حيث تم في درج آخر  
رض (كتاب الموتى المصريين) وحيث استطعت أن أرى نفس ع

الشخصيات التي تجدها على اللوحة الصغيرة التي أنا رسمتها 
لالهتمام للغاية.لك. كانت غرفة المومياء أيضاً مثيرة   

ر الغريبة بالنسبة لك في مكان يا لها من مجموعة من األفكا 
ة غير ما! كم يدرك المرء غرور الحياة البشرية والحرك

المنقطعة لعجلة الكون العظيمة، في نهر الزمن السريع 
والمتهور. وهناك، على الرف، يوجد ذراع ويد شخص عاش 

.منذ عدة قرون  

هيل لطلب  متجر للخياطة في لودجيت توقفت في الوجبة،بعد 
دوالرات. في نيويورك، سيكلف  4طلونات مقابل زوج من البن

بما فيه الكفاية، ولكن هذا جزء من  ئدوالرات. أنت تستهز 10
  األخبار!

على الرسالة التي  اً ردذهبت لعند سينيت يوم أمس مساءاً، 
كان قد  ها مع زوجته والسيدة جيبهارد.تأرسلها إليك هنا. وجد

أنهم أرسلوا سورابجي من أولكوت يعلن فيها  ثانيةتلقى رسالة 
 بادشاه (من مواليد الهند وهو شيال) إلى لندن، ويطلب منه

 مقابلته.

قصد التوسل لي ألخذ الشاب معي، وهو ما جعلني سينيت آتي ب
به أنه سيلتقي  المحتمأنه من  سينيت سأفعله بسرور. أخبرني

وقعوه منه. في تيب إرسالهم له، وال ما لم يستطع فهم سب لكنه
لوضع  وهرسليفكرتي (التي أخفتها بعناية) هي أن  الواقع،

لفتة لم يقدم . ينيتمقدماً، سوعلى المحك، وبالفعل،  ينيتس
 ي يتركلندن أن مواطنألِق نظرة على فكرة  حسن الضيافة.
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اختيار سكن للهندوسي الذي، بالطبع نباتي  مهمة، أجنبي مثلي
ً متما  سخف اقتراحعلى التكيّف مثلي، ومن ال اً ! لن يكون قادرا

.في فندقي أن يقيم  

من سينيت. قترحت أن نجد له غرفة بالقربا  

ً غامض للغاية. أمر أجاب أنه  سينيت ، غامض، لدرجة أنه حسنا
.سيضطر إلى اختياره  

مساء وهو يماحك على األسماء لقد أمضى جزءاً كبيراً من ال
ل حفيد دوق أدنبرة. من الواضح أن هذا جيد التي يمكن أن تحم

لكن يبدو لي أنه ال يوجد سوى القليل من الوقت لمثل  ية،للغا
لم أذهب لتناول العشاء مع سينيت الليلة  هذه المناقشات.

  بموعد آخر.بحجة االلتزام  الليلة،الماضية ورفضت دعوة 

عن "كوت هومي" وهذا ما أخبرني به: رؤيتهسألته عن   

ً حدى الليالي، في الهند، في إ" سريره ي ف كان مستلقياً نائما
 واقفًا بجوار سريره. كوت هومي استيقظ فجأة ووجد عندما

 وضع يده على رأسه نهض بنصف استقامة، ولكن كوت هومي
به ما أخبرني بحسب  ثم،على الفور على الوسادة. وأسقطه 

في الغرفة المجاورة، ويتحدث مع جسده نفسه خارج  وجد
عر شذو آخر وصفه بأنه رجل إنجليزي أو أوروبي،  يمحك

.ذات جمال آخاذ واضحةبشرة و، أشقر  

واسمه *** (يرجى  1867عام  هذا الذي وصفه لي اولكوت
ً أيض أعتقد أنهوحذف هذا االسم بعد قراءته).  الشخص الذي  ا

اإلنكليزي ذو الشعر األشقر. إنه أنت وسميته بالرجل  رأيته
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صف سينيت كما وصفه لي أيضاً كوت طويل جداً، بحسب و
 هومي.

ً شبه تمامال ي هو الصورة التي هي اآلن في  -في ذلك الوقت  - ا
[...].متطابقةال المالمحبعض  هعلى الرغم من أن مع حوزته،  

أنا لست ... مراسل جيد؟ منذ السابع والعشرين من  طيب!
فبراير200، لم ألتقي بروح طيبة بإستثناء توماس الذي كان 

ه تعاطف نحوي. لدي  

من ثالثة نفوس جيدة تجاهي سوى  بالتأكيد، لن ألتقي أبداً أكثر
أنتم الثالثة، وال حتى نفس واحدة مشابهة لروحك، لغاية 

ليلة سعيدة. إلتقائي بنفسي.  

مارس. صباح الخير. ال مزيد من األخبار  20[الخميس]  ومي
نبين الجيدة إلى الجا أفكاريانقل غيره.  لكوت وال منأو من

 اآلخرين للمثلث201.

بريد، وسأكتب إليك مرة أخرى يوم سأترك األمر كما هو لل 
.السبت. وأنا أبقى إلى األبد  

ويل. " ويليام".أخوك،   

 

 

                                                           

 هو التاريخ األرجح لسفر جودج ألوروبا. 200
 رمز لشيال. 201
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مارس]. 24 – 22[التاريخ المرجح هو:   

 

أمضيت بضع ساعات في هايد بارك وسرت على طول  األمس،ب
 ظاهرمقلون. ب"روتين رو" مراقباً األشخاص الجميلين وهم يتن

حلت، لكنني رأيت ما يكفي عادية جداً. يقال إن النخبة قد ر
.هنا لتقدير ما هو متوسط الجمال  

نصب ألبرت التذكاري، مع المجموعات الجانبية هناك يوجد 
بالكثير من  الواليات المتحدة األمريكية الشهيرة، والتي غمرت

الكثير من الصور الفوتوغرافية. بشكل عام، األمر غريب جداً: 
م، كله ذهب من الرأس التذهيب واأللوان. األمير ألبرت، ضخ

إلى القدم، يجلس على عرش ذهبي داخل معبد صغير. ولكن 
م لكي أقول لكم الحقيقة، بالنسبة للنصب التذكاري، إنه فخم. ل

يتبقى لصاحب الجاللة اإلمبراطورة سوى اقامة نصب تذكاري 
 لجون براون202.

إلى اولكوت، في مدينة نيس، وقد وصل  باألمس ارسلت برقية
صباحاً. يطلب مني أن ألتقي  11:00تو. الساعة اآلن الجواب لل

، ويبلغني أن رسالة ستتبع نبه في باريس في السابع والعشري
خاصةً عندما يصطاد  -البرقية. حسناً، هذا تشجيع لحاج متعب 

ن الحاج الصراصير [...] يمكنك بسهولة فهم كيف يمكن أن أكو

                                                           

رجل سياسي أمريكي، جون براون (1800 – 1859) بقي مشهوراً   202
ه واعدامه شنقاً، ولكن بسبب نشاطه الفعال ضد العبودية. تم بالنهاية ادانت

 اسمه انتقل إلى األجيال الالحقة كشهيد الكفاح من أجل الحرية.
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كنت هناك. لندن  في الجو هنا ...أوه! كم كنت أتمنى لو خامالً 
ب.هي الرع  

ي الكثير من اللحم البقري والبيرة. أتجول في مثبط العقل 
واسخر بما فيه الكفاية مما أرى أو أسمع. لم يتبق لي شيء 

.في لندن، رسالتي القادمة ستكون من باريس  

 

 و.ك.ج.
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 رسائل من باريس
 

عشرة يوماً في دام بالفاتسكي والكولونيل اولكوت ارتاحا اثنا م
لدى  1884مارس من عام  27إلى  15مدينة نيس، من تاريخ 

، كانت لديهم دوقة دي بومار. خالل حفالت استقبال متنوعة
الفرصة بالتعرف على عالم الفلك كاميل فالماريون، الذي كان 

دة من المجموعات حبذاك الوقت مع الكابتن كورم، عضو في وا
األرواحية الثيوصوفية  (الجمعيةالثيوصوفية الفرنسية الثالثة 

 في فرنسا203).

باتخاذ اولكوت قراراً بعمل اجتماع في لندن ألعضاء المحفل 
ليصلوا  27ابريل، فإن الرحالة غادروا نيس في  7اللندني في 

مساءاً. 11مارس نحو الساعة  28في   

 25موجوداً في العاصمة منذ  الذي كان في هذا الوقت جودج
شاترجي  بالمحطة، برفقته موهيني م. لهمالستقبامارس، جاء 
 (الجمعيةثورمان، نائب رئيس مجموعة ثانية  والدكتور ر.

الدوقة دي  ترأسها) التي كانت والغربية الثيوصوفية الشرقية
 بومار.

                                                           

انظر شارل بليش (تاريخ الجمعية الثيوصوفية في فرنسا) صفحة:  203
35 – 36.  



414 

 

ت، قد حجزت سكرتيرة هذه المجموعة، مدام ي. دي مورسي
من شارع  46لرحالة األجانب على العنوان رقم شقة صغيرة ل

تردام دي شامب. نو  

الرئيسيين  مع الثيوصوفيين هناك تمت اتصاالت بالفاتسكي
الباريسيين واستقبلت أهل لها من روسيا (عمتها، وأختها 

باإلقامة لبعض الوقت في فيرا). وسنحت لها الفرصة أيضاً 
 منطقة انغيين، في قصر الكونت والكونتيسة أدهيمار204.

مل مع بالفاتسكي على خالل هذا الوقت، جودج كان يتابع الع
 كتابها ايزيس الجديد.

يس والموجهة إلى لورا هولووي، كان في رسائله من بار
السيدة جودج ينوه إلى معلومات متنوعة هامة التقطها من فم 

بالفاتسكي أو من موهيني، وشهد تجارب داخلية قاسية التي 
واجهها في تلك الفترة. المقتطفات الالحقة توجب عليه أن ي

.1884يوم تقريباً، في بداية ابريل  15على فترة  تمتد  

من الشهر، غادر اولكوت إلى لندن مع  5بت في يوم الس
موهيني. في ذلك المساء نفسه، تلقت بالفاتسكي أمراً غير 
متوقع من معلمها للذهاب إلى هناك أيضاً، من أجل حضور 

ن . وبقيت في إنكلترا ألكثر م7قرر عقده في الشهراالجتماع الم
أسبوع، وتركت جودج وحده في باريس. في الثالث عشر من 

، عاد جودج أخيراً إلى لندن، حيث من المحتمل أن يونيو

                                                           

سنحت الفرصة أيضاً لجودج بالمجيء لهناك. وكان شاهداً على  204
ثيوصوفي رقم ظواهر فوق طبيعية انتجتها بالفاتسكي. انظر الكتيب ال

(مدام بالفاتسكي في أنغيين). 127  
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الفرصة قد سنحت له مقابلة مراسلته، التي كانت قد وصلت 
حديثاً من أمريكا. بنهاية المطاف، لم يغادر لندن حتى نهاية 

) للوصول أشهر من اإلقامة في أوروبا 4يونيو (بعد حوالي 
.يوليو 15إلى بومباي في   

 

باريس منذ الخامس والعشرين من مارس لقد كنت اآلن في ... 
وقد وصل بالفاتسكي في الثامن والعشرين، ولم تتوقف حشود 
الناس عن الوجود هنا، وبالتالي لم أتمكن من إجراء محادثة 

. لقد تبادلت معها بضع كلمات وأستطيع شخصية طويلة معها
ن األشياء التي أخبرك بأنني تلقيت تأكيداً للكثير ماآلن أن 
أخبرتني، دون أن أسألها، ومن تلقاء نفسها، أن المعلم  حدثت.

قد أخبرها، في الهند، أنه كان يفعل (أو سيفعل شيئاً معي ومن 
).أجلي  

 ألول على صحةإرسال التأكيد اني قد استطعت يسعدني أن... 
ً  وأعتزم "ن" ا فيالتجربة والرسائل التي حصلت عليه  أيضا

 إرسال صورة الشاب الهندوسي الذي وصل إلى هناك205.

ً أؤكد أيض  شعر أشقر ذو  أوروبي،ليزى أو ك، إنحكيمأن هناك  ا
طويل القامة. و  

الشاب األول صديق لموهيني الذي يدرس لسنوات عديدة. لقد 
 إلى، لموهيني، الذي هرع بعد ذلك ضرالمفت هووصفته، كما 

                                                           

على األرجح هو "بادشاه" شاب فارسي معه شهادة جامعية من  205
جامعة بومباي، وموهوب بذكاء المع. لقد رأينا أعاله أن هذا الشيال قد 

 جاء من الهند مع السيدة بالفاتسكي.
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 الحكيم أن وأعلنصورة أراها لي  ةرسم خرج منهالي حقيبته،
.الذي بالصورةو هذا ه  

لدي شعور قوي للغاية بأنني سأبقى هنا لفترة طويلة، ثم ربما  
.أعود إلى لندن  

 

 

.1884األيام األولى من ابريل   

ال يمكنني  على الرغم من أنني كتبت إليك باألمس، إال أنه
ية اليوم، حيث سأرسل مقاومة إغراء الكتابة إليك مرة ثان
دة عبر البريد هذا اليوم. لعدة جميع الرسائل إلى الواليات المتح

أيام، وحتى يوم أمس، كان لدي أبشع الهموم على اإلطالق. 
سيء للغاية، في الحقيقة، حتى أن بالفاتسكي كانت قلقة 

يل تخفيفها، وكأنها كانت للغاية، ويبدو أنه من المستح
م في البكاء، وكنت في حالة سيئة من مصحوبة برغبة ال تقاو

 كل األوجه. 

ني بالفاتسكي أنني وقعت في تياري السابق، وأنني، في أخبرت
فترات تفكيري، قد تشربت كينونات عنصرانية206 قديمة التي 

، لكي أحمله طيلة . أعطتنيحولي كانت تراها في كل مكان
النهار، خاتمها207 – طلسمان ذو قيمة وقوة كبيرتان جداً. 

                                                           

إنها بقايا نفسانية للكائنات البشرية المدفونة، في حالة تفكك في  206
 الغالف النفسي المحيط باألرض.

يحوي خاتم بالفاتسكي، بالداخل، خاتم سليمان، والكلمة السنسكريتية – سات –  207
 منقوشة على حجر عقيق داكن.
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وكلمة سنسكريتية تعني (الحياة). لقد  انمثلث منقوش عليه
فعل  ساعدني ذلك، لكن طوال الوقت، شعرت أنه يجب عليّ 

.شيء بنفسي  

إنه طريق صعب ويجب على كل روح السفر والعمل لتصبح 
نقطة  قوية. في هذه اللحظة من حياتي المهنية، أشعر بها، هي

ك لي. أنا متأكد بأنتحول وآمل أن اجتازها بشكل مفيد وبميزة 
لم تكن سبب اكتئابي، ولكن، حتى لو كان األمر على هذا 
النحو، فإنه أفضل من أي سبب آخر. بدا أنه قد جاء من 
الخارج. انقل عواطفي الصادقة إلى األصدقاء األحباء، 

.وتذكرني بمحبة  

سماً تقريبياً يشبه المهاتما لقد أرسلت لك في ذلك اليوم ر
"م208" وأرسل لك بطيه صورة تجمع السيدة بالفاتسكي 

وداباجيري ناث أو باباجي، كما يُطلق عليه في ، وسوبا روو
.المقر الرئيسي  

 ً في المقر. أخبرني سينيت أن لديه شيئاً غامضاً  انه ليس دائما
يترك يتعلق به. أخبرني موهيني أيضاً أنه متقدم جداً ويمكن أن 

جسمه بسهولة بإرادته209. لقد أرسلت لك برقية باألمس أن 

                                                           

 المهاتما موريا. 208
الشيال العروف باسم باباجي (أو باواجي) والذي اسمه الحقيقي هو  209

ناث، اسم استعاره  يريداربهاج ماشاري، كان يُدعى أيضاً  س. كريشنا
من شيال متقدم جداً. وعن هذا التلميذ األخير ربما يتحدث موهيني مؤكداً 

أنه يستطيع مغادرة جسمه بإرادته. في وقت معين، التلميذ األول 
(باباجي) قد سمح له باستعارة جسده الخاص إلنجاز بعض األعمال 

ا السر كان هذ الضرورية. ومن هنا حدث رابط سراني بين اإلثنين.. وعن
 سينيت يتحدث. 
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أميركان اكشانج.  -واني سيتغير لمدة شهر وهو اآلن عن
ألن المعلمين طلبوا مني البقاء هنا ومساعدة مدام  -باريس 

بالفاتسكي على كتابة العقيدة السرية، التي رأيت اإلعالن عنها 
.في مجلة الثيوصوفي  

يقة متماسكة. بعد أن تم مرور اضطرابي لتلخيص ما سبق بطر
الذهاب إلى الهند على الفور. اعتقد  نا، قلت إن عليّ األولى ه

أولكوت أنه من األفضل أن أبقى مع بالفاتسكي وهذا أيضاً كان 
رأيها. لكنني قلت إن كل األوامر لي كانت بالذهاب إلى الهند، 

فقد قالت لي  وإذا لم استلم أوامر جديدة، فسأفر إلى هناك. لذلك
ية أن يجد أنتظر هنا لغا إنني على صواب. وبعد ذلك تقرر أن

ابريل.  لذا  5لي اولكوت قارب بخاري متجه إلى لندن بتاريخ 
فقد تم تسوية كل شيء بشكل نهائي. لكن في صباح اليوم 

التالي، بينما كنت جالساً في غرفة النوم مع موهيني، الذي كان 
من ميعاد تناول القهوة، خرج أولكوت نائماً، بعد حوالي ساعة 

لطرف اآلخر من الرواق. واتصل التي كانت في امن غرفته، 
بي، وأخبرني سراً أن المعلم كان في غرفته ثم أخبره أنه ال 

الذهاب إلى الهند مرة ثانية، بل البقاء ومساعدة  ينبغي عليّ 
بالفاتسكي على كتابة العقيدة السرية. بالمناسبة، يتم مزج 

في هذا  يري مع كتاب إيزيس مكشوفة النقاب. لقد ساعدتهامص
االتجاه، وكما ذكرتني باألمس، اقترحت استخدام كلمة 
"الكينونات العنصرانية" لتوضيح التمييز بينها وبين 

لكينونات البدئية". كما قالت بالفاتسكي: "لقد كانت كلمتك يا "ا
تشبه  جودج". هذا يدل على أنها ليست ناكرة للجميل، وال

يل الذي يدينون به الكثير من الناس الذين ال يعترفون بالجم
.لآلخرين  
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أنا وموهيني لم نغادر غرفنا بعد، وكانت بالفاتسكي ال تزال في 
بعد بضع دقائق أن اولكوت كان على السرير. اقتنعت تماماً 

صواب خاصة منذ بعد ظهر اليوم، كان لدي حدس عن هذه 
لى غرفتنا ولم أخبر أي شيء األمور في الشارع، وعدت إ

نصف ساعة، رفع عينيه إلى أعلى وقال:  لموهيني. بعد حوالي
"جودج، أعتقد أن معلمك قد جاء هذا الصباح إلى المنزل 

عن تغيير الخطة فقال: "يجب أن فأخبرته  .وبهدف محدد"
اً".جيد هذا يكون  

وهكذا، أنا هنا منذ فترة، ولكن منذ كم من الزمن، كثير أو 
وأكتب لهذا ل؟ أنا ال أعرف شيئاً، ويجب أن أقدم اقتراحات قلي

العمل. لذلك، انظر من جديد لقدري المتعلق بالعمل الثاني 
تسكي في بإيزيس. في هذا الصدد، سوف تتذكر رسالة بالفا

 نفكاكيونيو الماضي بأن مصيري مرتبط بشكل غير قابل لال
ال ...).( مصيرهمعن   

دليل عن هؤالء الحكماء، بفضل  أنا اآلن قادر على إعطائك
لذين يعرفونهم ويعبدونهم. أعتقد أيضاً أنني هؤالء الهندوس ا

غيتا. يقول موهيني إنه  كنت محقاً في اإلصرار على البهاغافاد
يقرأها طوال الوقت وال يفهمها حتى اآلن. سأقدم لك هذه 

التعليقات التي سيكتبها لي. لكن دعني أصر مرة ثانية على أن 
أمل ول أن تدرك أنك جزء من الكل. هذا هو موضوع التتحا

.وسوف يحقق أفضل وأسرع تقدم المستمر،  

المهاتما. ال يمكن أن باإلضافة إلى ذلك، ال تتوقع الكثير من 
 يتدخلوا مع الكارما.
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في االتصال بهم فهم يقولون له: ما وهكذا، إذا بدأ إنسان  
ل حكمه الخاص. "حاول". إذا فشل، فإنه قد فعل ذلك من خال

اً ألنه قام بتقديم نفسه كشيال. هذا ال يعني أنهم يساعدونه دائم
بأن الخاصة بهم بالطبع، هناك أولئك الذين تسمح لهم الكارما 

يتم مساعدتهم. لكن ليس من العدل أن نفترض، كما يفعل بعض 
إلقاء أنفسهم في عرين  نهمامكفإن بإلناس، بأن كونهم شيال، ا

بأمان. بالطبع، إذا أرسل المعلم شيال، فسوف  األسود ويبقون
.حميهي  

د، الطحال هو مقعد حياة أو الهواء  ***لآخر. كما قلت  شيء
الحيوي أو النوراني. يشع في المنحنيات بالطريقة نفسها التي 
يرسمها المغناطيس من خالل برادة الحديد على الورق. هناك 

ة على الجبهة خمسة مراكز تبدأ من الطحال وتنتهي عند نقط
مر كل هذه المنحنيات يمكنك فوق األنف مباشرة. عندما يمكنك أ

رض النموذج القرين النوراني. إليك كيف يمكنك القيام بذلك. ع
تحدثت معه عن التأمل، وقال إنه ينبغي لنا أن نحاول تحقيق 
المعرفة أوالً، ثم دمج المعرفة في داخلنا، بحيث تصبح جزءاً 

.من أنفسنا  

بشدة  جزء من كل شيء. حسناً، يتعين علينا التأمل نناإنقول 
سنتلقى  في إدراكه تماماً، وبدءاً من هنا في هذا األمر حتى نبدأ
.التعليمات واالرشادات  

تحدثنا كثيراً وال أستطيع أن أدخل بكل التفاصيل اآلن، ليس 
لدي وقت اليوم. لكنني أعتقد أنه [موهيني] قد أكد لي أرائي 

هذا الموضوع ونوه بأنني قد ارتكبت خطأ بعدم  المثبتة حول
ناعاتي الخاصة، ليس فقط فيما ظهاري ما يكفي من اإليمان بقإ
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ونتأمل. كما يقول كيف نعتقد ؟ بل أيضاً بماذا نعتقد يتعلق:
إنه ال يمكن أن يكون هناك شك في صحة رسائل ماجي210 هذه 

إرساله وأنه يعتقد أن فيهم ختم المعلم. يقول موهيني إنه تم 
تواجهها الجمعية إلى هنا لمحاولة معالجة الصعوبات التي 

وفرعها ولكنه تُرك له، أكثر أو أقل، طريقة التصرف حسب 
.تقديره الخاص  

ً إذا أخطأ، فسوف ينبه عن ذلك، ولكن ليس دائم إذا كان محقاً.  ا
فلن يتم تكوين الحكم، واألخوية الحكماء لن هذا مناسب، وإال 

مثل األطفال  نحن آللهة الكنيسة، وسنكونتكون سوى تجمع 
.الذين ال يستطيعون المشي دون مساعدة الصغار  

بالنسبة للسؤال إذا كان المعلمين يحبون شخصاً ما، فهناك  
جواب سأخبرك به. كتب المهاتما في رسالة تشير إلى السيدة 

ك *211 (التي هي أصل النزاع في لندن) "أن جهودها في 
سكينة قد أكسبها اهتمام شوهان" وكما سبيل الحيوانات الم

هو معلم الحكماء. إذا كانت هذه هي شوهان  فإنتعلم، 
.مشاعرهم، فهم بالتأكيد يحبون البشر  

ال شك أنه سيهمك أن أخبرك بمالحظة وهي أن موهيني قد زل 
الليلة، عندما كنا نتحدث عن االفتراء  بهفوة ال إرادية في تلك

                                                           

نوع من الغموض يحوم حول هذه المرأة. تلميذة للمعلمين: قبل  210
هندي. وعندما أصبح جسده غير صالح، تخلى عنه  كانت يوغي سنوات،

ليأخذ جسد فتاة صغيرة كانت على شفا الموت. كان هذا هو مظهرها 
. انظر في نثوي (الذي سمي فيما بعد ماجي) وهو مجرد جسد مستعاراأل

.(رواية غامضة 3نهاية الكتاب   
 آنا بونوس كينغسفورد التي تمنى الكثيرون طردها من الجمعية. 211
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حول بعض الثيوصوفيين بأنهم  الذي نشره الكثير من الناس
محتالين212. قال: "حسناً، فعالً من حسن حظي بأنني قد رأيت 

".المعلم حتى قبل أن أسمع عن الجمعية الثيوصوفية  

يجب أن أعطيك تلميحاً صغيراً قدمه لي موهيني حول الكارما 
الباطنية]،  [البوذية سينيتهو ليس في كتاب ، ووديفاخان

نجلب معك فقط  إنكفيه. بالكتاب، قيل ولكن كان يجب أن يكون 
 تكون في -السيئة  -الثانية  ديفاخان وأنلصالحة إلى الكارما ا

والكثير غيري  هذا قليالً انتظارك بعد التقمص. لقد أزعجني 
كذلك. أكد لي (موهيني) إنك تأخذ معك اإلثنان، ولكن الشر 
ليس لديه فرصة للتعبير عن نفسه ويبقى كامناً حتى تعود 

يجب  لطبع،بالتقمص، وعندها يبدأ في العمل وإعطاء نتائج. ل
أن تتذكر أن المصطلحات المستخدمة هنا غير محددة، وأن 

كارما "الجيدة". ألنه بقولي مصطلح "الكارما السيئة" يشمل ال
"الكارما السيئة" فأنا أعني الكارما التي تعمل في الحياة 

" "الكارما الجيدةوقولي  سيئة،المادية، سواء كانت جيدة أو 
لصالحة أو الروحية والتي ال أتحدث عن هذه الكارما ا فأنا

.يمكن أن تعمل إال في ديفاخان  

طاء في طبعة البهاغافاد أيضاً أن هناك الكثير من األخ أخبرني
غيتا التي أرسلتها إليك، واآلن أرى أنها ترجمة تومسون 

ولى، وليست هوريشند. انتقل إلى الفصل األول، اآلية األ
جزاء السفلية من وصححه على النحو التالي: "ماذا تفعل األ

                                                           

أثار كتاب سينيت (العالم الخفي) الذي يروي فيه رؤيته لظواهر فوق  212
ل بعض المتشككين طبيعة عملتها بالفاتسكي، ردود فعل عنيفة من قب

ش في هذه الظواهر.الذين ادعوا بوجود احتيال وتدليس وغ  
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طبيعة اإلنسان الذي يتعطش إلى الحياة المتجددة، وأجزائه 
روحية، والتي تم تجميعها من أجل القتال األُخرى أو األجزاء ال

".في الجسم الذي حصل عليه الكارما، يا سانجايا؟  

دث كل ليلة بينما يرقد أوه، براهما، ما هو هذا اللغز الذي يح"
فقدت رؤيته، وتهرب قد  لقة، والجسعلى الفراش، والعيون مغ

 الروح لالنخراط في محادثة مع األجداد (البيتريس)؟

ة اسهر عليها يا براهما، وهي تتخلى عن الجسد أثناء الراح 
وسوف تحوم فوق الماء، وتتجول في السماء الشاسعة 

للوديان والغابات العظيمة  وتخترق األجواء المظلمة والغامضة
".ا) المباركةللهيمافات (للهمالي  

يبدو أن هذا هو عملنا اآلن. دعونا نستحق أوالً ثم نرغب. إنها 
في إيزيس  المحتويةبة االنتقاء والتجميع المواد مهمة صع

بحيث يتم حفظ كل شيء ومحو جميع المواد عديمة الفائدة. 
خاص، وحتى إذا كنت بشكل  ؤهللهذا العمل، فأنت متكيف وم
نيويورك، فسيكون ذلك كارما جيدة تعمل هناك بنية العودة إلى 

تاب بالنسبة لك. أنا أيضاً على مستوى عمل بعض أجزاء الك
جنباً إلى جنب قدماً ويمكننا معاً االستمتاع بالمعرفة والمضي 

.في هذا الدرب  

ن. غادر في المساء، وبعد ذلك لمدة ساعة تقريباً، أرسل 
 علمين رسائل شفهية عن طريق بالفاتسكي، في غرفةالم

 الصالون، مع أسئلة موحهة لي ألخضعها لالختبار. 

بشرتي قبل أن تكررها كل رسالة لها تأثير ملحوظ على 
إلى المكسيك، قال أحد  أنا أخبرتني أنه عندما ذهبت بالفاتسكي.
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 معلمي(لماذا ذهب إلى هناك، أنا ال أحب ذلك) ولكن  المعلمين:
.اكتفى ببساطة بإلقاء نظرة علّي وابتسم  

خامس من الشهر، أولكوت وموهيني غادرا متوجهين إلى في ال
فاتسكي] هنا، حيث أنها قد تلقت لندن، تاركنينا أنا ومدام [بال

األمر بعدم الذهاب إلى لندن. انقضى النهار، وفي المساء، كنا 
شديدة  جالسين بمفردنا في غرفة الصالون، كنا نتحدث بجدية

.عن األيام الخوالي   

، شعرت باإلشارة المألوفة لرسالة قادمة من أثناء جلوسنا هكذا
الة االصغاء. قالت لي: المعلم ورأيت أن بالفاتسكي كانت في ح

"جودج، المعلم يطلب مني أن أحاول تخمين ما سيكون أكثر 
شيء غير عادي يمكنه أن يأمر به اآلن؟" قلت: "يتم تعيين 

 كينغسفورد] رئيسة محفل لندن". قالت: "حاول مرةالسيدة ك[
ثانية!". قلت:"أن يكون األمر لك هو بالذهاب إلى لندن" كان 

في [مساءاً  7:45تأخذ القطار السريع هذا صحيح وأمرها أن 
اليوم التالي] موضحاً األوقات المحددة التي ستصل فيها إلى 

غم أنه لم مختلف المحطات وإلى لندن. وكل ذلك كان دقيقاً ر
رهت بالفاتسكي هذا األمر يكن لدينا أي ساعة في المنزل. لقد ك

بشكل رهيب وأستطيع أن أخبرك به، حسب معرفتي بحالتها 
.مرعب لهايوم صحية وببدانتها، أن هذا سيكون ال  

إلى محطة  السيدة بالفاتسكي لكن في الليلة الماضية، اصطحبت
يبة يد صغيرة. ال بد القطار وشاهدتها تغادر في القطار مع حق

ألنه كان بإمكانها أن تسافر  ك،ذلأن هناك هدف خاص في كل 
البقاء في عدم نصيحة ب بالفاتسكيمع اولكوت. وقد تسلمت 

.إلى هنا يوم األربعاءبعدها ساعة وستعود  24 أكثر منلندن   
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ها على معرفة سبب اعطاؤها طوال الوقت، اعترفت بعدم قدرت
 .سكان لندن بعد رفضها المغادرةهذا األمر، كما سيفكر 

. لكن على ذلك يراها، سيريد بالتأكيد أن يقسم وأولكوت، عندما
الوضع في لندن خطير وربما يعتزمون العمل على ظواهر 

معينة لتحقيق ذلك. لقد بقيت وحيداً في هذا المنزل وسأعمل 
.قليالً على الكتاب  

ي. اسمح لي أن أعود إلى موضوع تغيير األوامر بخصوص
الرسائل إلى بالطبع، قررنا الذهاب إلى الهند وتم إرسال 

دامودار وعدة أشخاص آخرين لهذا الغرض، سواء من جانب 
.أو مني ومن بالفاتسكي أولكوت،  

أنا أسبح وسط الكونتات، الكونتيسات والدوقات. زرت أمس 
، فتاة من والية كنتاكي. ليدي كيثنيس، دوقة الكونتيسة أديمار

يجب أن تكون هنا في غضون أيام قليلة، وطلبت دي بومار، 
ي أن أوافق لها على السرور الذي نالته من وجودي بالقرب من

سارت األمور. منها. وهكذا  

سأقدم لك نبذة مختصرة عن األسبوع الماضي. بعد مغادرة 
أخبرتك) وبقيت هنا مع  اولكوت، غادرت المدام أيضاً (كما
دوسي أخذته معها منذ خمس باهوال، خادم المدام. هو شاب هن

رنسية، وكان يعرف مسبقاً اللغة سنوات. لقد علمته الف
اإلنكليزية والهندية. إنه خادم مخلص وصبي جيد، وعندما 

 تكون بالفاتسكي هنا، يرقد على األرض أمام بابها. 

م. هناك سيدة فرنسية لعمل حالياً، يخدمني على طاولة الطعا
ياة سهلة. في الصباح، أتناول لديها ح الطهي وترتيب الغرف.
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 ي الساعة الواحدة بعد الظهر، أتناول األرزالقهوة والخبز، ف
مساءاً، أتناول وجبة من الخضروات. 6وفي الساعة   

كان الجو بارداً منذ بعض الوقت، وأنا جالس هنا في هذه  
ق، وأكون بمواجهة نار الخشب في هذه الغرفة المواجهة للشر

لبغيضة حيث يهرب ثلثا الحرارة عبر المدخنة الفرنسية ا
.المدخنة  

د أن غادرت السيدة، قضيت يوماً كامالً في أكثر الهجمات بع
فظاعة لأللم العصبي التي واجهها شيطان فقير. في األيام 
الثانية، مررت على مخطوطات إيزيس وأخذت مالحظات 

واقتراحات لـ "العقيدة السرية". هكذا عشت حياة الناسك، إال 
م.ما أمضي ساعة في المشي، وهو ما فعلته كل األياعند  

لكنني ال  ---كل يوم أقضي بعض الوقت في محاولة رؤيته  
فعلت ذلك. قد ال يكون من الجيد بالنسبة  إننيأستطيع أن أقول 

فإنه يمكنني لي أن أذهب بالروح، وحيث أنني غير مؤهل، 
التي بسهولة أن أحضر معي بعض التأثيرات التي واجهتها، و

يكون هذا هو تفسير من بينها يمكن أن تكون مؤلمة للغاية. قد 
.بعض أيامي الرهيبة من الضيق واليأس  

ال يزال أولكوت في لندن  . . ..ال شيء جديد في الوقت الراهن
السيدة ك.  حيث يوجد اآلن جمعيتان، بسبب االنقسام لصالح

لّي. بكل كانت هناك في األيام القليلة الماضية دعوى قضائية ع
لتخلي. أعتقد أنني وضوح، ُطرحت مسألة البقاء بسرعة أو ا

لكنني فزت. لن أستسلم وبغض النظر  للمحاولة.تركت وحدي 
عن االنزعاج أو المرارة، سأظل واقفاً. في الليلة الماضية 

ى السيدة هنا، وقد وجدت هذه فتحت مجلة الثيوصوفي التي لد
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لمذة والمريدية اختباراتها المقاالت على الفور تقريباً عن الت
نها تأكيد ألفكاري، وعلى الرغم من أن ومخاطرها. بدا لي أ

 الصورة تبدو مظلمة إلى حد ما، إال أنها عززتني. 

أشار فيه إلى أن أولئك الذين  ثم كان هناك مقطع من دامودار
اختارهم المعلمين أنفسهم لم يفشلوا. أال تعتقد أنه يمكنني 

ختياره؟ ولكن حتى لو لم أتمكن، فلن االتصال بشخص تم ا
..... ق بالنسبة لييحدث أي فر  

أكثر فأكثر عدم تجزئة الروح  إدراكوداعاً، وكل يوم، حاول 
العليا التي هي واحدة معنا، هل تتذكر ما يقوله المعلم عن 

:فقرة خشية أن تنساهالل وأنوه الدوافع؟ أقتبس  

لجوية، وبما أن الدوافع هي أبخرة، مخففة مثل الرطوبة ا[ 
كية لالستخدام البشري إال عندما األخير ال يطور طاقته الدينامي

طبق على شكل بخار أو طاقة هيدروليكية، فإن يكون مركزاً ويُ 
القيمة العملية للحوافز الجيدة ال يتم معاينتها إال عند تقديمها 

.]في شكل أعمال وأفعال  

 

رسل لك بالضبط وسأ بالفاتسكي،اآلن، أرسل هذا قبل أن أرى 
 ما تقوله.

جمعتنا قد كل هذا، وال أن الكارما  ليس لدي أدنى شك حول 
:وستبقينا على حالناسوية   

 

 



428 

 

 ال أنسى أبداً 

 أنني لن أنسى أبداً  

 لم أنسى أبداً  

 أن اللون األبيض ال يمكن أن يكون أسود 

.بين أيدي المعلم، استودعك  
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 قصص السيد جودج
 

 

أبداً عن طريقة جديدة للفت االنتباه إلى  جودجلم يبحث 
الحقائق القديمة. باإلضافة إلى العديد من األسماء المستعارة 

إرين، ومردنة جوتي -حادجي  -التي استخدمها في المسار 
 في -جودج  -وويليام بريهون (تعني كلمة "بريون" القاضي 

الغيلية) وأوسيبو أوربان ورودريغيز أونيانو وعشرات 
 -دة مرة واح واستخدمهماص اآلخرين الذين خلقهم ألشخا

استخدم األسلوب القديم من الرمز التاريخي. وهكذا، على 
، نشر عشرة 1893إلى عام  1885فترات منتظمة، من عام 

من هذه القصص الغريبة، وذلك باستخدام (للجميع، باستثناء 
األولى، "قصة غريبة"، التي نشرت في الثيوصوفي والتي 

راين على ذلك، كانت قصة أحداث المعاصرة) اسم "بوة عال
.كينافان  

في هذه القصص، سوف يكتشف المرء كل من الفلسفة 
تعاليم عن الكينونات العنصرانية األولية والرموز و  -والتاريخ 

"واألجساد المقترضة أو المستعارة" والصور الرسومية 
الحقيقي دين للكارما المتأخرة والشك والخرافات واإللتجاء لل

أيضاً سرد تاريخي آلخر  والممارسة والتطبيق العملي.  إنها
طوفان أطالنتس، وإنشاء محفل في أيرلندا ومغادرة المعلمين 
للجزيرة في نهاية دورة معينة. "الشاشة السحرية للزمن" و 
"جلد األرض"، على وجه الخصوص، جزء من سلسلة السيد 

."بياتالغيجودج الرائعة بعنوان "حوارات حول   
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بارة عن مبادئ هذه القصص الغريبة هي قبل كل شيء ع
توجيهية، ومحاضرات، وتحذيرات، ونبوءات للثيوصوفيين. 

شهراً بعد شهر، سنة بعد سنة، في  لقد سعى السيد جودج
الدرب، جاهداً لجعل قراءه يفهمون معنى العمل الذي شاركوا 

نهم بنفسه لكل م -فيه، والطريقة التي ينبغي القيام بها 
الثيوصوفيا. ولكن الكل اتحدوا على مبادئ طريقته،  

وأشار إلى المخاطر، ووصف المخاطر وأعطى الصيغة للتغلب  
ت: التفاني والدراسة والعمل.على جميع الصعوبا  

.يختار المواد لتروي التاريخ من جديد القديم،ثم، من التاريخ    

لقصص، هي الرواية الخفية" (أو مالحظاته) التي تتبع ا"
عن الموت  -ر بثمن سلسلة ثانية من القرائن التي ال تُقد

العنيف، والتقمص من خالل الغيوم والمطر والبذور، وهكذا 
 ) عن68رن كتاب محيط الثيوصوفيا لجودج صفحة لإلنسان (قا

الجنون، وقبل كل شيء، عن األجساد الُمقترضة. من بين 
جودج، تم تطوير  العديد من أفكار القصص من تعليقات السيد

".يبة"قصة غر -ونشر واحدة فقط وهي   
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غريبة اتحكاي  
 

قرأ قراء هذه المجلة213 في صفحاتهم قصصاً أكثر فضوالً 
وأكثر صعوبة لالعتقاد من تلك التي سأقدم عنها بعض 

المقتطفات. لن يتم نسيان القصة الروسية االستثنائية لقلعة 
ويأخذ الطفل مظهر رجل الرجل الحكيم الغني، عندما يتولى 

ية، على الرغم من أن رأي المؤلف ال عجوز. لكن الرواية الحال
ء جديد للغاية، إال أنها تختلف عن روايات يحتوي على شي

كثيرة غيرها من حيث أنني سأحكي بعض األشياء التي رأيتها 
بنفسي. في هذا الوقت أيضاً، العالقة ليست مناسبة، وربما 

لمبينة هنا تفسيرات للعديد من األحداث تصبح بعض األشياء ا
 التي حدثت خالل السنوات الخمس الماضية في الهند الغريبة

.وأوروبا  

بادئ ذي بدء، تتم كتابة هذه القصة الجزئية وفقاً لتوجيهات 
وردت من مصدر ال أستطيع أن أعصيه والتي يجب أن تكون 

 بمفردها ذات أهمية ألننا مضطرون إلى التكهن بشأن سبب
.الضرورة اآلن  

 

 

 

                                                           

نُشرت هذه القصة ألول مرة في مجلة الثيوصوفي في يوليو  213
.1885وديسمبر   
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 حكايات من مجلة الدرب
 

1111 
 

 

يعرف جميع أصدقائي في الهند وأوروبا تقريباً أنني سافرت 
د لوحظت هذه كثيراً إلى قارة أمريكا الشمالية والمكسيك. وق

الحقيقة في هذه المجلة. في يوم حار جداً من شهر يوليو من 
ي مدينة ، كنت أقف أمام دهليز كنيسة سانت تيريز ف1881عام 

ة من قبل اإلسبان كاراكاس بفنزويال. استعمرت هذه المدين
الذين غزوا بيرو والمكسيك وتحتوي على الناس الناطقين 

. كان هناك حشد كبير من الناس عند الباب وفي تلك باإلسبانية
اللحظة ظهرت مسيرة، مع صبي صغير يركض ويشيد بمقاتل 

ك، قال لي صوت قوي إلخافة الشيطان. بينما كنت أالحظ ذل
أنهم حافظوا على هذه العادة باللغة اإلنجليزية: "من الغريب 

الصوت، وسرعان ما  الرجل صاحب القديمة والمفردة". أطعت
أخذني إلى منزل كنت قد لمحته في كثير من األحيان، كان 

الباب عبارة عن لوح إسباني قديم فضولي مخصص لرعاية 
.القديس يوسف ومريم  

ه، دخلت والحظت على الفور أنه ليس منزالً بناء على دعوت
اً في كاراكاس. بدالً من الخدم الفنزويليين المتسخين عادي

لم يكن هناك سوى هندوس نظيفين، كما قد رأيت  والكسالى،
سابقاً كثيراً منهم في جزيرة ترينيداد اإلنجليزية المجاورة. 

رى المعتادة وبدالً من األبخرة غير المقبولة للثوم واألشياء األُخ
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ذيذة التي عرفها الشرقيون في المدينة، تم تعليق الروائح الل
على الفور إلى أنني مررت  استنتجتفقط في الهواء. لذلك 

.بمغامرة لذيذة  

جلسنا في غرفة مبطنة بالبالستيك ونقش البانكاهات المبردة 
التي من الواضح أنها لم يتم تثبيتها لفترة طويلة. ثم بدأنا 

ي. عرف من كان هذا الرجل، لكنه تجنبن. حاولت أن أالمحادثة
حتى لو لم يرغب في االعتراف أو إنكار معرفته بالجمعية 

الثيوصوفية، والسيدة بالفتسكي أو المهاتما، فقد كان دائماً ما 
يشير إلى أنه كان على يقين من أنه يعرفهم وأنه قد اتصل بي 

كان خاللها أنه  قصداً جانب الكنيسة. بعد محادثة طويلة رأيت
ال إنه يتمتع بحرية الشرح قليالً يراقبني وشعرت بتأثير عينه، ق

وال الربح هو الذي  المتعةبمقدار متابعة طريقنا. لم يكن بسبب 
إلى بحديثي دفعه للمجيء لهنا، بل الواجب وحده. أشرت 

.مليئة بالكنوزوال بيروالالممرات السرية الموجودة في   

ه مرتبط بها. وأضاف أن قية وأن وجودقال إن القصة حقيف  
ت قد امتدت من البيرو إلى كراكاس حيث كنا في هذه الممرا

ذلك الوقت. في البيرو، تم إخفاؤهم وعرقلتهم عن أي قوة 
بشرية للحصول عليهم، ولكن في هذه المرحلة، لم تكن 

المداخل تحت حراسة جيدة، على الرغم من أن زلزال رهيب 
  من المدينة. جزءاً كبيراً  قد دمر 1812في عام 

ون طماعين وقد أرسله الرجال في الهند لقد كان الفنزويلي
الذين عرفوا السر، إلى هناك لمنع أي شخص من العثور على 
المداخل. في مواسم معينة فقط، كانت هناك فرص لالكتشاف. 
في المواسم الماضية، كان بإمكانه المغادرة بأمان، ألنه حتى 
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حد من العثور على الفتحات دون ، لن يتمكن أنهاية األزمنة
فقة ومساعدة الحكماء. في تلك اللحظة، رن جرس رنين موا

غريب في الهواء وطلب مني البقاء حتى "عودته"، كما كان 
 يسمي ذلك، ثم غادر الغرفة. 

انتظرت وقتاً طويالً، مليئاً بالتكهنات، وألن الوقت كان متأخراً 
على وشك المغادرة. تماماً بلحظة  وقد حان وقت العشاء، كنت

ادرة، دخل خادم هندوسي بسرعة ووقف أمام محاولتي المغ
سمعت صوتاً يقول وكأنه  هناك،الباب الوحيد. بينما كان يقف 

". عند اطاعتي ثانيةرة ال تتحرك م"طويل صادر من أنبوب 
قبل، صفيحة  ذلك من له، رأيت على الحائط، حيث لم أالحظ

.بة معلقةفضية المعة غري  

ورأيت بعض األشكال  نور الشمس كان يسطع على تلك اللوحة 
التي لم أستطع فك شفرتها. عندما نظرت بالصدفة للجدار 

المقابل، رأيت أن اللوحة كانت تتوهج على سطح ُمعد بوضوح 
ا الغرض وأن سطح اللوحة بالكامل قد تم نسخه. كان لهذ

غريبة. اقتربت منها  مخططاً بيانياً مع بوصلة، إشارة وعالمات
ة، كانت الشمس تغيب خلف لفحصها، لكن في تلك اللحظ

 المنازل وفقدت األرقام.

كل ما يمكن أن أفهمه هو أن الحروف بدت كالحروف بلغة  
ربما بلغة الزند. رن جرس  -ا التاميل أو التيلغو المبالغ فيه

 آخر وعاد الرجل العجوز. اعتذر قائالً إنه كان بعيداً ولكننا
"."في لندنسنرى بعضنا البعض مرة ثانية. سألت أين؟ فقال   

واعداً بالعودة، ثم سارع إلى المغادرة. في اليوم التالي لم أجده 
على اإلطالق واكتشفت أن هناك منزلين مخصصين لجوزيف 
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، ولم أكن أعرف ما رأيته. لكن في كل واحد منهم وجدت ومريم
سبانية. سبان والخدم اإلسبان والروائح اإلاإل  

مغامرة. في أحد ، ذهبت إلى لندن ونسيت ال1884في عام 
األيام، مشيت في زقاق قديم لفحص الجدار الروماني القديم في 

وشاهدت ستراند، والذي يكون عمره ألفي عام. عندما دخلت 
العمل، رأيت رجالً ذا مظهر أجنبي ينظر إلّي عندما دخلت. كان 

أنني قد قابلته سابقاً، لكنني لم لدي انطباع بأنه كان يعرفني أو 
تماماً. ال يبدو أن عينيه تنتميان إلى جسده وكان أكن متأكداً 

ظهوره مفاجئاً وجذاباً. تحدث إلى الدليل المرافق، لكن صوته 
وقال  م خرج الدليل المرافق، فاقترب مني الرجللم يساعدني. ث

".هل نسيت بيت يوسف ومريم؟" لي:  

بير الذي كان ينظر من خالل نوافذ في لحظة، عرفت التع  
كنه لم يكن نفس الرجل. عاقداً العزم على عدم الروح هذه، ل

.ارضاءه، أجبت ببساطة "ال" وانتظرت  

اللوحة الفضية المعلقة هل تمكنت من تمييز انعكاس قال: "
".على الحائط؟  

.هنا كان التحديد الكامل للمكان ولكن ليس للشخص  

عينيك في كاراكاس ولكن ليس حسناً، قلت، لقد رأيت "
"لقد نسيت ذلك. أنا نفس الرجل لكنني جسدك." فضحك وقال: 

اقترضت هذا الجسد في الوقت الحاضر ومن الضروري 
جد صعوبة كبيرة في السيطرة استخدامه لبعض الوقت، لكنني أ
التعبير عن عيني، بالطبع كنت  .عليه. انه ليس تماماً ليروق لي
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ت الواقع بأن نظرتك للجسم هي من أعرف ذلك، لكنني فقد
. " يةخالل أعين عاد  

مرة ثانية، رافقته إلى المنزل، وعندما ال أفكر فيه كشخص، بل 
استمع إليه بالروح، أنسى التغيير. ومع ذلك كان حاضراً بشكل 

وأخبرني بلطف عن بعض األشياء المتعلقة به، وعن  دائم،
بدأ بهذه الطريقة.  اهتماماته التي تستغرق نفسه بالكامل. لقد

سين البهاغافاد غيتا ي، متنا"لقد سمحت لنفسي بخداع نفس
التي تخبرنا أن اإلنسان صديق لروحه وعدوها بنفس الوقت 
في هذه العزلة في شمال الهند حيث قضيت سنوات عديدة. 
ولكن الحظ عاد مرة ثانية الستعادة الخسارة التي تكبدتها 

".دوأعطاني الخيار لتولي هذا الجس  

جل كني الرفي هذه المرحلة سمعت الجرس مرة ثانية وتر 
القصة من جديد. إذا كان  تابعلوحدي من جديد. عندما رجع، 

بإمكاني الحصول على الفرصة مرة ثانية قريباً أيضاً، فسوف 
.أصف هذا المشهد، ولكن اآلن، يجب أن نتوقف هنا  
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2222 
 

 

كتابة القصة بأكملها  ال يعتقد الكثير من الناس أنني ُمنعت من
عندما قرأت أنني سأستمر "إذا في نفس الوقت، وابتسموا 

استطعت". لكن كل من يعرفني جيداً سيشعر أن هناك حقيقة 
في بياني. قد يكون من مصلحة أولئك الذين يستطيعون القراءة 

ات إنهاء القصة بين السطور أن يعلموا أنني حاولت عدة مر
ة واحدة إلى المجلة، لكنني وجدت من أجل إرسال كل شيء دفع

ولي لعند النقطة حيث انهيت الفصل األول، فإن دائماً أنه وص
عيني تصبح مغمشة وغير واضحة، أو أن المالحظات الجاهزة 

للعمل قد أصبحت مجرد هراء، أو تحدث بعض الصعوبات 
اية اآلن من تجاوز الشريحة الثانية، بحيث لم أتمكن مطلقاً لغ

الواضح لي أن األمر لن ينتهي، على الرغم من األخيرة. من 
ني أعرف جيداً ما أقوله. يجب أن يكون هذا الجزء هو أن

األخير، ألننا في محاولة للتوصل إلى نتيجة، نفقد الكثير من 
الوقت في القتال ضد أي شيء يريد أن يمنعني من الخوض في 

تمكن من الخروج بنفس القدر، أجد نفسي التفاصيل. لكي أ
الكثير من  طراً إلى إغفال العديد من الحوادث التي قد تهممض

الناس، لكنني سأحاول أن أتذكر بشكل خاص وأقول ما هي 
األشياء ذات الطبيعة الفلسفية التي تكررت لي. عندما جلست 

في انتظار عودة المضيف، شعرت بالتأثير األخالقي لروح 
الجبل.مثل نسيم بارد تهب من ثانية،    
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 روح الشخص الذي وصل على األقل إلى النقطة التيلقد كانت 
لم يكن يريد فيها سوى ما يمكن أن تقدمه الكرما، وحتى مع 

وجود هذا التأثير علّي، سمعت صوتاً وكأنه يتحدث من أنبوب 
ينتهي في رأسي، ولكنه امتد على مسافة هائلة في الفضاء214 

:يقولوت ضعيفاً وبعيداً. لقد كان مما جعل الص  

 

ه إلى نسان الذي تدخل عواطفه قلبه عندما تتدفق الميااإل[
محيط ساكن وغير حساس، يحصل على السعادة وليس ذاك 

اإلنسان الذي يشتهي شهواته. اإلنسان الذي تخلى عن شهوات 
الجسد يعمل دون رغبات مفرطة، دون افراط ودون كبرياء، 

يمتلك ة. إنها التبعية اإللهية. اإلنسان الذي ويحصل على السعاد
ة الموت، يجب هذه الثقة في األسمى ال يضل: حتى في ساع

عليه أن يختلط مع الطبيعة الجوهرية لبراهما. كل من يستمتع 
"بأمريتا" الذي بقي من تقدماتها، يحصل على الروح األبدية 

.]لبراهما األسمى  

يبدو أن جو الغرفة يمنح الذاكرة قوة كبيرة من ضبط النفس، 
رفتي في تلك الليلة، صادفت هذه الجمل من وعندما عدت إلى غ

غافاد غيتا وكنت أعرف أنها أتت مني من مكان ما أو من البها
.شخص أحترمه  

مشغوالً بمثل هذه األفكار، لم أالحظ أن مضيفي قد عاد، وكانت 
يت أنه كان يجلس جالساً على الجانب دهشتي كبيرة عندما رأ

المالبس اإلنجليزية قد اآلخر من الشقة وهو يقرأ كتاباً. كانت 
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ندي أبيض يغطيه وقد رأيت أنه كان اختفت وكان هناك غطاء ه
يرتدي الحبل البراهماني حول جسده. لسبب أو آلخر، كان قد 
علق حلية على سلسلة حول رقبته والتي، إذا لم تكن لجمعية 

.لصليب الوردي، كانت بالتأكيد عتيقةا  

ه، ولكن ليس من خالل ثم الحظت تغييراً آخر. بدا أنه دخل مع
لم يكونوا بشراً. في البداية، لم أتمكن الباب، زوار آخرين الذين 

من رؤيتهم، على الرغم من أنني كنت على واعي لوجودهم 
 يكونون فإنهم عمنوبعد لحظات قليلة، عرفت أنه بغض النظر 

يسرعون للدحول إلى الغرفة وكأن شيئاً لم يحدث.كانوا   

م يكن لديهم شكل. لقد استغرقني األمر في الوقت الحالي، ل 
ة، لذلك لم أقل أي شيء، وكان مضيفي صامتاً. في مرة ثاني

غضون لحظات قليلة، أزال هؤالء الزائرون بسرعة ما يكفي 
من األجواء للسماح لهم بأن يصبحوا مرئيين جزئياً. من وقت 

يسببون اضطراب آلخر، كانوا يلوحون في الهواء كما لو أنهم 
تزعج  تماماً مثل زعنفة سمكة بها،بيئة التي يتحركون في ال

سطح الماء. بدأت أفكر في األشكال األولية التي قرأناها في 
كتاب زينوني الخاص بلوير ليتون، والذي تم توضيحه في 

.فضول حول الكاباال العبريةالمثير للكتاب هنري كونراث   

 

نها غير ل تراهم؟ ال تخاف ألقال صديقي الغريب "حسناً"، ه
أنه يعرفك. تم دعوتي ضارة. ال يرونك، إال الشخص الذي يبدو 

لمعرفة ما إذا كان من الممكن لك رؤيتهم وأنا سعيد ألنك فعلت 
ذلك. "ومن يعرفني" قلت. "يمكنك التعرف عليه بأي شكل من 

 األشكال؟ 
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تم وضع تماماً كما ي بصورتك،متأثراً  رآك،قال لي. "يبدو أنه  
ة في مكان ما، وأرى أيضاً أنها متصلة بك صورة على لوح

نعم إنه _______".  بإسم.  

ثم ذكر اسم ما يسمى بالروح العنصرية الطبيعية، التي سمعنا 
عنها قبل بضع سنوات في نيويورك. "إنه ينظر إليك اآلن 

لم  شيء لديك ويبدو أنه يبحث عن شيء ما. ماذا كان لديك أو
".مرة واحدة؟ولو يعرفه   

ت صورة معينة، وهي نسخة من ورق بردى مصري ثم تذكر
رفة الحقيقتان، تظهر محاكمة الموتى، فأجبُت، متأسفاً من غ

صديقي عليها. لكن حتى  اطلعألني لم أكن امتلكها اآلن لكي 
عندما كنت أقول ذلك، رأيت نفس الصورة على الطاولة. ال 

رتها. ومع ذلك، لم أعرف من أين أتت، لم أتذكر أنني أحض
ية في رح أي أسئلة وانتظرت، حيث كان مضيفي ينظر بعناأط

.الفضاء فوق رأسي  

هذا ما كان يبحث عنه ويبدو أنه سعيد للغاية"، كما  آه،قال: "
لو كان بإمكاني السماع والرؤية كما كان يفعل. كنت أعرف أنه 

انية.العنصرالكينونة كان يشير إلى   

متموج من انتباهي توجه إلى الصورة. سطحها  لحظة،في 
كانت تهرب منها  األعلى إلى األسفل كما لو أن األمواج

وطقطقة الصوت في كل مكان. لقد ازدادت قوة وتوقفت 
الحركة، في حين كان هناك بخار رقيق أبيض يتشكل من نقطة 

 ً .معينة، ويترنح غريزيا  
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ذين ذكرتهم يهرعون في هذه األثناء، بدا أن الزوار الغريبين ال
لصحيفة، بينما من وقت آلخر كان أحدهم يقوم إلى القرب من ا

مع يبدو أنه طيران إلى األمام من طرف إلى آخر بالغرفة  بما
حجاب  وضعغريبة بعد حركته السريعة. هنا ال بد لي من  قفزة

على مضض. واسمحوا لي أن انتهك وحدات على القصة 
وترك الخيال  قليلة،بة جمل وإطار هذه القصة من خالل كتا

.ص النتائجالستخال  

سهل. شوهدوا من قبل  هذا الترسيم الغريب للشكل؟ بالحري
رائي المعبد. صحيح تماماً أن الكينونات العنصرانية األولية 

لكن هناك بالتأكيد بعض  . . ..ليس لها شكل على هذا النحو
ملون األنواع، ولم يكن هؤالء المصريون هم البشر الذين يع

.شيء ما دون امتالك المعرفة  

المعينة يوجد سبب خفي وراء افتراض وجود هذه األشكال [[
على الرغم من عدم ثباتها. وبعد أن تم افتراضها ورؤيتها من 

قبل الرائي، يقومون دائماً بتكرار هذا النموذج لهؤالء 
األشخاص. وبالتالي، فإن ممثل النور النجمي، أو الحكمة، أو 

ل مثل اللقلق. ويمع منقار ط القامة،المالك، هو أصفر، طويل 
ائماً برأس ابن آوى. ال، ليس وزن الروح فيظهر د يأخذأو من 

هناك حظر لقول السبب الغامض. هذا ببساطة: إذا تم إعالنه 
فإن مستمعاً واحداً فقط من بين آالف المستمعين سيرى معنى 

كذلك دع عقلك ينعكس على خصوصية أن  . . ..أو سبب ذلك
متطابق، ولكن بألوان مختلفة  أسجميع القضاة أعاله لديهم ر

.]]ريشة وشعار للحقيقة على الرأسكل منهم يرتدي   



442 

 

ال، إنها ليست هندوسية، لكنها نفس الشيء. اعتادوا أن [[
يقولوا، وأعتقد أنك قد تجده في أحد كتبهم، أن "كل شيء في 

الروح العليا، وأن الروح العليا في كل شيء". إذاً فالحقيقة 
من  باآلالفة، بينما يمكن للمرء أن يراها يقالعظيمة هي الحق

طرق المختلفة. لقد تبنينا نحن [المصريون] وجهة نظر معينة ال
وجعلنا كل رمز متماسكاً وكل طبقة تتفق مع وجهة نظرنا215. 

ومثلما يُتهم الهندوس بأنهم وثنيون ألنهم مثلوا كريشنا بثمانية 
لم نتخيل إلًها أذرع يستريحون على الفيل الكبير، نحن، الذين 

القطط  آوى،بعبادة ابن مؤلف من ثمانية أفراد، متهمون 
.]]والطيور  

نعم، إنه ألمر مخز، لكن الرمال التي دفنت مصر لم تكن قادرة 
الهول، العقيدة الباطنية. ولكن ليس من على خنق صوت أبو 

خاللنا، إال بهذه الطريقة، من وقت آلخر. في الهند، يحرق 
اح الحياة وسط شعب حّي. لقد استؤنف النمو النور ويكمن مفت

.يف للكينونات العنصرانية األولية ولفت انتباهي من جديدالضع  

 الحديث كله لم يُعطى. وليس ضروري أن إنأستطيع أن أقول 
يكون. كان مضيفي قد التزم الصمت التام طوال هذا الوقت 

:لذلك قلت له صوتي،سماع ويبدو أنه ينتظر   

تترك هذه األماكن الهادئة حيث يمكن إحراز  ما الذي جعلك"
".م حقيقيتقد  

أجاب: "حسناً، ربما كانوا سلميين وكان التقدم ممكناً حقاً لكنك 
وربما لديك فكرة  "زانوني"ال تفهم المخاطر أيضاً لقد قرأت 
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المبالغ فيها عن سكان العتبة الرهيبة، التي تجعلها شخصاً أو 
سوأ بكثير. عندما تدخل ما تسميه شيئاً حقيقياً. لكن الواقع أ

، تصبح هذه القوة أقوى بعشرة أضعاف من "أماكن سلمية"
."المستوى الذي نعيش فيه حالياً في لندن  

أفترض أنه هناك، بعد أن تحرر من القلق الفوضوي  لماذا؟"
للحياة الحديثة، كان المبتدئ يبحر بسعادة في البحار الهادئة 

."إلى شواطئ الجزر المحظوظة  

على الرغم من  نالحظ أنهبعيداً عن ذلك. على هذا المستوى، "
أن الشمس الروحية تسقط علينا التأثير الحكيم لهؤالء الحكماء 

، يرفضون الخير ين، عند دخول البارانيرفاناالعظماء الذ
المتراكم ليتركوه لصالحنا، فإن التأثير الضار الذي يتركز على 

يضاً، وبقوته غير المنقوصة. الجانب المظلم من القمر يسقط أ
عوبات الصغيرة في حياتك ليست شيئاً إن اإلغراءات والص

عدوة  مقارنة بهذا الصراع، ألننا ندرك حينها أن الذات هي
 ذاتها، وكذلك هي صديقتها216.

هذه للقيام بأدانتك  وتمتهل ارتكبت خطأ  لكن،قلت: "
؟".المهمة  

لكن كبير بما فيه ليس خطأ كبير جداً كما عبرت عنه. و" ال، 
ى اتخاذ خياري. في كاراكاس الكفاية. وبالتالي اضطررت إل

بشخصية معينة. كنت هناك  رأيتني بمثابة وهمّ  شاهدتني
والوهم هو الكمال إال للعيون. في الوقت الحاضر، أنت ترى 
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هذه عنيه ي بكل ما تحقيق هفي الوقت نفسه، فإن، ولكن روهّم آخ
المعاصرين.علماء الها من قبل الكلمة ضمناً عند استخدام  

لكنني ال  ربما،يموت. الكارما صعبة سجسم يعيش و هإن 
أتذمر. لكن أليس هذا وهماً بكل معنى الكلمة، عندما تعلم أنه 

على الرغم من أن هذا الجسم يتحدث ويفكر، إال أنني لست 
".مرئياً لك مع ذلك، أنا المتحدث؟  

غير مهم أو غريب  هذه الكلمات ليست لي. إذا بدا بعضها
يستطيع  ال تلوموا الكاتب. هناك منبالنسبة للعديد من القراء، ف

أن يفهم. ال يزال هناك آخرون ممن لديهم أفكار كامنة ال تحتاج 
إال إلى هذه الكلمات لدعوتهم في الحياة. ال أستطيع إعطاء 

.تفاصيل أكثر من تلك المذكورة أعاله  

، رغم أنه قد يكون قادراً إلطالةمن ا ألنه كان لديه أسباب تمنعه
.د آلخرعلى قول المزي  

شيء غريب مثير لالهتمام وهو الذي سيوفر وقال إن هناك 
للبعض غذاء للفكر. عندما ذكرت استخدام الجسد الذي 

:اقترضه، إذا جاز التعبير، قال  

أال تعلم أن العديد من التجارب ممكنة بهذه الطريقة وأن بعض "
بطريقة معينة؟ غالباً ما ابتعدت عن هذه الطالب يتعلمونها 

أولئك الذين، رغم أنهم  األرضية للسماح بدخول الخيمة
استخدموا اآللة جيداً واستخدموها باحترام، لم يعرفوا ماذا 

كانوا يفعلون. يحلمون، إذا كنت تريد. أثناء وجودهم هنا، في 
في هذه اللحظة  ولكن هذه الهيئة، كانوا بشكل أساسي هكذا،
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درين على نطقون كلماته ويفكرون في أفكاره ولكنهم غير قاي
.السيطرة عليه  

ال ترغب في الواقع ألنها كانت مرتبطة تماماً في ذلك. عندما 
استيقظوا في شقتهم الخاصة، همس لهم حلم فريد بأغنية 

مجزأة، أو لم يحتفظوا بأي ذاكرة. في مثل هذه الحالة، يمكن 
أو أن  -يفعل أو يقول ما ال أريده كونه السيد حقاً أن  للجسم،

اغل الجسد، القوي مؤقتاً، يمكنه أن يقول عن المحتل أو ش
طريق الذاكرة أشياء تتعلق فقط بالحياة التي ال يمتلك مستمعوه 

."أي معرفة عنها  

رنت الساعة. بدا الجو في التبدد. عطر غريب  ،بعد ذلك
آية يطلب مضيفي: "نعم، سأريكم ومألوف يعبق الغرفة، وقال 

".أحدهم مني أن أريكم إياها  

الطاولة وأخذ كتاباً صغيراً غريباً مطبوعاً باللغة ذهب إلى 
السنسكريتية، أصفر لونه مع تقدم الزمن، ويبدو أنه قد 

هذا الروح األسمى والكائن غير : [اُستخدم كثيراً. فتحه، وقرأ
أثر لجسد، ال يعمل وال يتالقابل للفساد، حتى عندما يكون في ا

تماماً كما تمر ألن طبيعته هي من دون بداية وبدون نوعية. 
أكاشا أو األثير بحركة، تمر أجزاء أجزائه في كل مكان دون أن 

تتأثر، لذلك تظل الروح الموجودة في كل مكان في الجسم. 
عندما تضيء شمس واحدة العالم كله، فإن الروح تنير كل 

رون إلى الجسد ، مع عين الحكمة، ينظجسم. أولئك الذين
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هناك تحرر نهائي من  والروح على أنهما متمايزان، وأن
 الطبيعة الحيوانية، يذهبون إلى السامي217].
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 حكاية غريبة
 

ضع سنوات، ركضت إلى بحيرات كيالرني، ولكن ليس قبل ب
كانت فكرة فقط لرؤيتهم مثل أي مسافر آخر. خالل طفولتي، 

موجودة دائماً. وفي األحالم، غالبا ما كنت الذهاب إلى هناك 
الماء أو أتجول في الجوار. بعد ذلك، التقطت صوراً  على

للمناظر الطبيعية وفوجئت جداً عندما وجدت أن األحالم كانت 
دقيقة بما يكفي لتبدو وكأنها ذكريات. لكن التقلبات المختلفة 

الشباب من العالم، بحيث تجاوزت سن نقلتني إلى أجزاء ثانية 
قد اتخذته. ب إلى هناكقرار الذها وبالفعل،. دون زيارة المكان  

نظرت من خالل نافذة متجر  ، عندمايوم فقطذاك الأخيراً، في 
في دبلن وألقيت نظرة على كيالرني، ذهبت في القطار األول 
.ووصلت هناك بسرعة، مع رجل عجوز بدا وكأنه صديق قديم  

تاليين، كانا مكرسان للتجول بال اليوم التالي أو اليومين الفي 
كبير، ألن هذا المكان كبلد لم يكن يثير اهتمامي هدف وبارتياح 

بعد كل تجوالتي في العديد من األجواء المختلفة. لكن في اليوم 
الثالث، ذهبت إلى حقل غير بعيد عن ضفاف سطح من الماء 

زال في وقت مبكر من بعد وجلست بجانب بئر قديم. كان ال ي
حدد هر وممتع بشكل استثنائي. لم يكن في ذهني شيء مالظ

أمامه، وقد الحظت وجود عجز غير عادي في اتباع سلسلة 
طويلة من األفكار. أخذ النعاس يغطي حواسي، والحقل والبئر 

أصبحا ذي لون رمادي، لكنهما بقيا ظاهرين. ومع ذلك، بدا لي 
شكل ر، ومع مرور الدقائق، رأيت أنني أتحول إلى رجل آخ

عه نحو خمسين غامق أو صورة لبرج طويل مستدير يبلغ ارتفا
قدماً، خلف البئر بالضبط. هززت نفسي، فاختفى كل ذلك 
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وظننت أنني حاربت الشعور بالنوم، ولكن للحظة واحدة فقط 
.عاد بكثافة جديدة  

اختفى البئر، واحتلت إحدى المباني مكانه، بينما أصبح البرج 
نفسي أنا.  -ت كل الرغبة في البقاء الكبير صلباً، ثم اختف

بطريقة أو بأُخرى، قد اتصل  واجبي،تلقائي بأن  نهضت بشعور
المبنى الذي عرفت أنه من بي لكي اصعد على البرج وأدخل 

 الضروري الذهاب عبره للوصول إلى البرج.

أثناء مروري بداخل المبنى، كان هناك بئر قديم رأيته عند  
ث الغريب لم يلفت انتباهي، ألنني دخولي الحقل، لكن الحاد

في الجزء العلوي من البرج، كانت الدرجات  قديم. عرفته كَمعلم
كان هناك صوت مألوف  صعدت،أمامي إلى األعلى، وعندما 

ن لي عند اسم مختلف عن االسم الذي كا -يسمي اسمي 
لكن ذلك لم يجذب انتباهي. وليس أكثر  - الجلوس بجانب البئر

داخل الجدار.البئر القديم   

ن هناك رجل مسن يحمل أخيراً، خرجت إلى قمة البرج وكا 
وأنا النار. كانت النار األبدية التي لم تكن موجودة حتى اآلن، 

ح بين جميع التالميذ الشباب اآلخرين، كنت الوحيد المسمو من
.به لمساعدة الرجل العجوز  

 لبرجفوق مستوى الحافة المنخفضة لقليالً عندما ارتفع رأسي 
ت بعيدة وكذلك أبراج رأيت جبالً هادئاً وجميالً على مسافة ليس

.ثانية أقرب من برجي  

قال الرجل العجوز: "لقد تأخرت". لم أجب ألنه لم يكن هناك 
شيء ألفعله، لكنني اقتربت وأظهرت من خالل موقفي أنني 
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على استعداد لمواصلة المشاهدة في مكانها. بينما كنت أفعل 
أن الشمس كانت تقترب من األفق وأن ذكرى  ذلك، بدا لي

لك القطار العجوز الذي كنت أقيم معه قد سبقتني، وكذ الرجل
السريع الذي يمكن الوصول إليه بواسطة العربة. نظر المراقب 

وقال: القديم إلى ذهني بأعينه الثاقبة  

أخشى أن أتركك مسؤوالً عن المهمة"، كان أول تصريح له: "
امت بالقرب منك". "ال تخف يا أبي، لن "هناك ظل مظلم وص

 مصيروا ار ولن أسمح أن تنطفئ". وقد تمَّ ختم قدرنأترك الن
.. ال أكثر من على الدرج المتعرج الذي باألسفلانيسفالينجبل   

النار بدت ساحرة. بالكاد تحترق، ومرة أو مرتين، أصابتني 
 ءبالشلل من الخوف تقريباً، ولكنها كانت على وشك اإلنطفا

ترق بشدة. تقريباً. عندما تركني الرجل العجوز، كانت تح
بالنهاية، بدا أن جهودي وصلواتي قد نجحت. اندلعت الشعلة 

من جديد وبدا كل شيء على ما يرام. عندها فقط، دفعني صوت 
على الساللم إلى الدوران، ولدهشتي، جاء شخص غريب عني 

جيء عند مبالكامل على المنصة حيث يُسمح للحراس فقط بال
".ن، وراءها الموت. "هذه النيرالي المنصة. "انظر"، قال  

راقبت وامتألت بالخوف من أن الدخان من األبراج القريبة من 
الجبل قد خرج، وفي دهشتي المفاجئة، هرعت إلى الحاجز 

 ً  .لرؤية أفضل. راضي عن أن ما قاله الغريب كان صحيحا
ي الخاصة كانت رالتفتت ألخذ ساعتي، وهناك كان الرعب! نا

وكان  ي إضاءة أو شعلة خشبعلى وشك االنتهاء. لم يُسمح بأ
على المراقب تجديد النار بالنار. في حالة من الخوف، قفزت 
إلى وقود جديد وأشعلت فيه النار. وضعت وجهي بمواجهتها 
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لكن  النار،وحاولت بقدر امكاني النفخ عليها وحاولت أن ألهب 
.كانت ميتة لقد -كل جهودي ذهبت سدى   

أعقبه شلل في جميع استولى علّي خوف مثير لالشمئزاز، 
األعصاب، باستثناء تلك التي تسهل السمع. سمعت الغريب 
يسير نحوي، ثم أدركت صوته وهو يتحدث. لم تكن هناك 

ضوضاء ثانية، كل شيء كان ميتاً وبارداً، وبدا لي أن أعرف 
يعود أحد، وأن  أن الحارس القديم على الحريق لن يعود، ولن

.كارثة قد وقعت  

بدأ الغريب كالمه. "لقد وصلت للتو إلى نقطة  "،إنه الماضي"
لم تتمكن فيها من تأجيج النار منذ فترة طويلة. لقد تم. هل 

تريد أن تسمع عن هذه األشياء؟ لقد ذهب الرجل العجوز منذ 
فترة طويلة وال يمكن أن يزعجك بعد اآلن. قريباً سوف تعود 

لي  . ثم تبادر لذهني حوار"وبعة القرن التاسع عشرز إلى
".أخبرني ما هو، أو ما كان هو نعم،فقلت: "  

هذا برج قديم كان يستخدمه المنحدرون المباشرين من السحرة 
البيض الذين استقروا في أيرلندا عندما لم تكن الجزيرة 

اإلنجليزية قد انبثقت بعد من قاع البحر، وعندما اضطر كبار 
مة رمين للمغادرة، كان ال يزال هناك األوامر الصاالمعل

الزجرية: ال ينبغي إطفاء أي نار على هذه األبراج، كما تم 
التحذير من أنه إذا تم إهمال واجبات الحياة، إذا تم نسيان 

الصدقة والواجب والفضيلة، فإن قدرة إبقاء هذه النيران على 
ئل سوف يتزامن إن تضاؤل الفضا تدريجياً.قيد الحياة ستختفي 

خير، الذي يحرسه عجوز مع فشل النيران، وهذا البرج األ
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وشاب، سيكون آخر من فشل ولكن يمكن أن ينقذ البقية إذا 
.كان مراقبوه مخلصين ومتفانين  

لقد مرت سنوات عديدة وقد اشتعلت جوهرة مشرقة على جبل "
انيسفالين ليالً ونهاراً، حتى بدت في النهاية وكأنها تتالشى 

أيرلندا لم يتم  يقليالً. أحجار السبر الغريبة الموجودة اآلن ف
اكتشافها بسهولة، فقط عندما ينزل خادم خالص وأمين من 

البرج األبيض، تظهر أصوات طويلة وغريبة ومتحركة على 
بالقرب من الجبل الذي كانت فيه  الجبل من الحجر الموضوع

جارة، وعندما الجوهرة. وقد استخدم السحرة العظماء هذه الح
البرج األبيض الكبير  بالقرب منرنّت بأعظم من ذلك كله 

وظهرت جنيات البحيرات، عندما تم احتكاك حجر الجبل بحجر 
البرج األبيض، وتم تجميع أرواح الهواء والماء بطاعة 

.حولهم  

لكن كل هذا تغير، وتسلل عدم االعتقاد بينما كانت النيران تُعقد 
  .كنموذج

ك ة قد أبقتمع الرجل العجوز. لكن األحالم الباطلنحن وصلناك 
ساعة فيما وراء الوقت الذي تم تحديده في هذا اليوم المميت، 
اآلن أصبح في الماضي، لكنني أظهرت ذلك لك بنعمة خاصة 

مني. أنت جئت، ولكن في وقت متأخر. كان الرجل العجوز 
ألنه  مضطراً لالنتظار، لكنه كان ال يزال خائفاً من مغادرتك،

زل على الدرج األسود. نرأى بعجلة متسارعة إصبع القدر 
وسقط على قدمه ومات. ثم جذبك فضولك إلى اللحظة القاتلة 

المتمثلة في النظر إلى هذا البرج، فيما أنك تعلم النبوءة 
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أيها الصبي المسكين  -وتصدقها. هذه اللحظة قررت كل شيء 
.ال يمكنك كبح قبضة القدر الحديدية  

ة، عند بق السفليالنار قد انطفأت. أنت عدت إلى الطوا كانت
***..". سفح الدرج، رأيتهم يزيلون الرجل العجوز و   

مظلمة ومموجة للبرج، كان  في تلك اللحظة، رأيت صورة ظلية
المبنى قد اختفى، وكان البئر بجواري وكنت في الحقل مرة 

!أوهثانية.   

 

1888ديسمبر            بريان كينافان                         
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نالثعبادماء   
 

كانت هناك جزيرة قديمة وسحرية. منذ عدة قرون، استقر 
الغربية من شواطئها وأسسوا الحكماء العظماء على الضفة 

هناك الحقيقة لبعض الوقت. لكن حتى هم لم يستطيعوا أن 
يظلوا في منأى المصير الذي ال يمكن تغييره، وكانوا يعلمون 

أن تتركز أنه كان مجرد مكان توقف، وهو المكان الذي يجب 
فيه قوة روحية قوية بما يكفي لتبقى مثل الخميرة لعدة دورات 

ن تشكل قاعدة يمكن بعدها بفترة طويلة أن يقام والتي ينبغي أ
فيها مرة ثانية معبد الحقيقة الروحي. بقيت هذه الكائنات 

ت ظهور البحار المباركة هناك لقرون ال حصر لها وشهد
والً من الطين اللين الذي المجاورة من األراضي الثانية، أ

تصلب إلى صخور وأرض صلبة. لقد علموا الناس ووجدوا 
ؤهلين للتعلم، ومن بين أعدادهم، تمَّ استقطاب العديد من أنهم م

التالميذ المليئين بالحماسة والصبر واإليمان. كنت من بين 
عهم، كنت أعمل لفترة طويلة أصغر األشخاص الذين كنت م

يات المتتالية في الجزيرة. وأصبحت وبصعوبة خالل الحيو
غامضة تنبأ الجزيرة معروفة باسم جزيرة القدر، نتيجة ألحداث 

.بها أعظم حكمائهم ورئاتهم ومستبصريهم  

ومع ذلك، لم أتمكن من الوصول إلى النقطة التي يمكن أن آمل 
لمعلمين، الذين قالوا إنه في أن أذهب إليها من الجزيرة مع ا

يهم أن يذهبوا إلى مكان آخر، تاركين يوم معين، كان عل
د كتالميذ. كان وراءهم المباركة ألولئك الذين ظلوا على استعدا

على أولئك الذين تمردوا البقاء أيضاً، ولكن بدون مساعدة أو 
.راحة من نعمة المباركة  
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ن الملكيين، تاركين أخيراً، وصل يوم االنفصال وغادر المرشدي
لحقيقية. ومع ذلك، فقد عرفنا الدين الحقيقي والممارسة ا

جميعاً أنه حتى هذا سيكون بمثابة تراجع، حيث قد يكون 
للبعض منا يد، لكن مركز القوة ال ينبغي أن يغادر الجزيرة قبل 
أن يتم تحقيق مصيره. يمكن إخفاء الطاقة، لكنها ستظل كامنة 

.يحين اآلوانحتى   

 قد أتت وانقضت سنوات عديدة. ومع ذلك وجدت نفسيل
أتقمص في الجزيرة مراراً وتكراراً. وبحزٍن، رأيت أنه قد تمَّ 

 ذاك ديمة واألفكار المختلفة السائدة. كانإهمال الممارسات الق
.قوة الثعبان  

وضع المعلمين جوهرة على جبل معروف وبرجا في قاعدة 
قصة قديمة. كنت أعرف هذا منه. بالمناسبة، هذا قد ذكرته في 

يوم من البرج، على مسافة من مكان  الجبل جيداً وأراه كل
الكريمة الرائعة عملي. كنت حاضراً عندما تم وضع األحجار 

على الجبل وشاهدت كل من حضر هذا الحدث الكبير، لقد 
تذكرت كل ذلك بمفردي. منذ ذلك اليوم، مرت عدة قرون، 

جسدوا هناك أيضاً، قد نسوا الحدث والتالميذ اآلخرون، الذين ت
الجوهرة. بعضهم، الذين كانوا، في حياة سابقة لكنهم عرفوا 

ؤسائي األرضيين، ألنهم خدامي في البرج أصبحوا اآلن ر
كرسوا أنفسهم لقوة خارجية رسمية، والتي لم تكن سوى رمزاً 

.ضعيفاً للواقع الذي ينبغي أن تكون موجودة في الداخل  

ليد بمفرده، لكن الماس كان يشع بإضاءة أقل من لقد تُرك التق
الوقت الذي عرفته فيه ألول مرة. في الليل، إشعاعاته تشع في 

ول الكهنة، شهراً بعد شهر، عبثاً إقامة السماء، وقد حا
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االحتفاالت والصلوات، لجعلها تشع في كل مجد أيامها 
كن كان ممالبراق الطاهرة. كانوا يعلمون أن مثل هذا اإلشعاع 

ن هذا كان كل ما ولك -في الواقع، هي نبوءة قديمة  -احتماالً 
 تمتإذا و، ةالنبوء يمكن أن يقولوه ولم يعرفوا ما تبقى من

.فإن احتفاالتهم ال يمكن أن تنجز أو تتحقق معرفتها،  

أن الشعاع العظيم والمجيد لضوء الماس في الجبل لن يحدث 
الجزيرة، وأن  حتى يتم سكب آخر قطرة دم من الثعبان على

على الصخرة حيث كان الماس نفسه لن يتم العثور عليه 
.عديدة لعصوريرتاح،   

لكنني لم أكن أعرف أين أجد أنا وحدي من يعرف كل شيء، 
الثعبان. كان تأثيره محسوساً ومدركاً، ألنه في بداياته األولى 

كان من الزواحف الوحيدة التي نجت من المطاردة، حيث كانت 
ي هبط سبب األفكار السيئة للساحر األسود المتجول الذوالدته ب

قبل وقت طويل من ذلك. لم يجد  -لمدة أسبوع في الجزيرة 
أي أثر له. يجب أن يُقتَل ويسفك دم هذا الثعبان على  الكهنة

األرض لمحو األثر األخير للشر الذي قام به الساحر. لهذا 
قبل قوة  الحدث، تم االحتفاظ فقط بالماسة على الجبل من

لقد حافظت على بذرة  الحكماء الصالحين الذين وضعوها هناك.
حاجة بعد  ونواة الحقيقة ضد انفاس الثعبان ولن تكون هناك

تدميره. لو كان الكهنة قد عرفوا ذلك، فلما عملوا محاوالت في 
أي حفل لزيادة تألقه، ألنهم يفضلون أن يعانوا من تأثير 

هرة.الثعبان بدالً من فقدان الجو  
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نت مرتبطة بطريقة ما في الواقع، كانوا يعتقدون أن مهمتهم كا 
لقاتلة لهم بجبل الماس. كانوا على حق. كنت أعرف النتيجة ا

.عندما تمكنت من اكتشاف مكان الثعبان  

يوماً بعد يوم ولمدة طويلة في ظالم الليل، تأملت وشاهدت في 
ندما أصبح كل ركن من أركان الجزيرة. عند اكتمال القمر، ع

فعى اللزجة في الجزيرة األلماسة أكثر وضوحاً، رأيت آثار األ
اً، في إحدى لكنني لم أتمكن من العثور على مخبأها. أخير

الليالي، جاء زميلي الذي سبق معي أولئك الذين وضعوا الماس 
والذي كان يرجع من وقت آلخر لمساعدة صديقه القديم، جاء 

.انظر إلى سفح الجبل :قالوبينما هو ذاهب،  لرؤيتي،  

مقدسة، لم أفكر قط أنه من الممكن قريب جداً من الماسة ال
ذلك، كان هناك، وبسبب العثور على الزاحف السيء. ومع 

الطبيعة الفاسدة للكاهن األكبر، فقد اتخذ هناك مقر سكنه. 
نظرت إليه ورأيته على قدمي، يتنفس السم والغيوم السوداء 

.من يأس الروح  

يجب أن االحتفاالت الكبير للجوهرة قريباً وقررت أنه  كان يوم
يشهد موت الثعبان وفي آخر تألق رائع للماس. كان الصباح 

افًياً وحاراً. تجمعت حشود كبيرة من الناس حول معبد ص
الجبل، في انتظار نتيجة رائعة لالحتفاالت. يبدو أن هؤالء 

تشع النفسانيين الطبيعيين قد شعروا أن األلماسة سوف 
نخشى أن  بضوءها القديم. ومع ذلك، من وقت آلخر، كنا

.نفقدها في أعظم جمالها  

بعد رئيس الكهنة، وكنت على جاء دوري لتولي مهام االحتفال 
وعي بحقيقة أن الثعبان قد زحف إلى المعبد وكان ملتفاً خلف 
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الحرم. لقد عقدت العزم على القبض عليه، ودعوة معلمنا 
.ويسكب دمه على األرض السابق ليخنقه هناك  

الثانية  ياألراضرأيت صديقي من  حتى عندما فكرت في ذلك،
يدخل المعبد متنكرا في زي راهب متجول، وعرفت أن طموحي 
غير المعلوم قد تم الرد عليه بالفعل. عندها، بدا لي أن الموت 

ينظر في عيوني. هناك، بالقرب من المذبح، كان الفأس 
 ً ضرب الرجل الذي يضل على أي حال  المقدس مستعداً دائما

طاطات الشريرة للقانون قد كانت واحدة من االنحخالل الحفل. ل
القديم، وعلى الرغم من أنه قد استخدم من قبل ألولئك الذين 

ضلّوا في الشكل، فقد علمت أن الكاهن نفسه سوف يقتلني 
حالما يتم اخماد األلماسة الشعلة العظيمة. سيخيم الليل علينا 

بشري. دما تسمح لحظة التنفيذ لي بتدمير عدو جنسنا العن
ألف مرة كتحرير مبارك ه أواجهموت، ألم لذلك لم أهتم بال
 وفرصة جديدة؟

وأخيراً، جاءت اللحظة. انحرفت وكسرت القاعدة ووضعت يدي 
خلف المذبح ألمسك بالزواحف عند العنق. رآني الكاهن الكبير 

ر ثانية وكل األمل ربما قد انحني وهرع نحو الفأس. لحظة تأخي
خالل جمجمتي أطلقت مسكته وضغطت. من ولى. بقوة خارقة، أ

خطاً من النار، ورأيت راهباً يتجول وهو يلوح بيده، وعلى 
الفور تعثر الكاهن الشاب وسقط في طريقه على الفأس. ضغط 
آخر، والثعبان قد مات. سكينتي كانت في حزامي ومعها قطعت 

ألحمر والسريع على األرض وسقط الفأس رقبته. تدفق دمه ا
.اب على أرض المعبدومات الكاهن الش على رأسي،  
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لكن جسدي فقط هو الذي مات. ارتفعت في الهواء ورأيت 
.يتكلموانفسي مستلقياً على األرض. لم يتحرك الناس ولم   

نظر الكاهن إلّي. رأيت الراهب المتجول يبتسم. انتشرت دم  
دي، ثم تجمعوا في كرات صغيرة األفعى ببطء بجانب جس

ت األلماسة الموجودة على الجبل خلف حمراء ومشرقة. شع
فيها النيران. واشتعلتالمعبد ببطء، ثم بدأت تومض   

اخترق إشراقها كل المعبد، بينما أن الكهنة والمؤمنين،  
ستثناء الراهب المتجول، قد سجدوا. ثم مألت األصوات با

واء، وتحدثت أصوات بلغة غريبة الناعمة والحفيف اللطيف اله
.روفة بالجبلعن كلمات غير مع  

رغم ذلك، الناس لم تتحرك. بدا أن ضوء األلماسة يتجمع حول 
 دم الثعبان.

شريرة ببطء، كان النور يلتهم كل كرة دم، باستثناء واحدة  
من غيرها، ثم ارتفعت تلك الكرة القاتلة في الهواء  ثرأك

ير شرير، ومع حركة متموجة وتحولت فجأة إلى ثعبان صغ
الليل توجهت إلى الجزر البعيدة. حلقت في الهواء، وفي  

لقد نشأ بالكاهن وبالشعب خوف كبير، وتوقفت أصوات الجبل  
وتالشت األصوات كلها، وانسحب النور وغمر الظالم كل 

ء. نشأت صرخة يائسة برية في الليل وهرع الكاهن للنظر شي
.جبللل  
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قد كانت  يزال يلوث األرضية، واأللماسة كان دم الثعبان ال
.اختفت  

 

.1889بريان كينافان                      كانون الثاني   
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 شاشة الزمن السحرية
 

يقول المثل الهندوسي القديم: "من يعرف بماذا يمكن تحديد 
الزمن، يعرف كل شيء." في اللغة السنسكريتية، يُطلق عليه 

مدمر وأيضاً مصلح. ياما، رب الموت، رغم كونه  اسم كاال. إنه
قوياً، ليس بنفس درجة كاال، ألنه "حتى يحين الوقت، ال 

أبناء كاال. تمتد يستطيع ياما أن يفعل شيئاً" ذرات الزمن، 
السنين إلى قرون، والقرون في دورات، والدورات تصبح 

عصور، ولكن الزمن يسود على الجميع، ألنها ليست سوى 
.منه أجزاء  

ه غير مرئي آه، كم قرون رأيت من خالل الزمن، وهو نفس
يرسم الصور على شاشته السحرية! عندما رأيت درب الثعبان 

أكن أعرف الزمن، ألنني  على جزيرة القدر المقدسة، لم
اعتقدت أن اللحظة التي ستأتي هي مختلفة عن اللحظة الذي 

انقضت. لم كنت أعيش فيها وكالهما يختلفان عن اللحظة التي 
 من استنشاق أنفاسه من أكن أعرف أيضاً أن هذا الثعبان، بدالً 

األثير األبدي، عاش في أقسى أشكاله المادية. لم أكن أرى كم 
لماسة في الجبل كان هو اإلشراق األبدي للحقيقة أن تألق األ

.نفسها، لكنني تخيلت بطريقة طفولية أن يكون هناك بداية  

ضحية فأس  -لمعبد الذي كنت ضحيته المأساة التي وقعت في ا
تبعتها مأساة ثانية، كما اكتشفت الحقاً، تم  -ر الكاهن الكبي

صديقي الراهب تحريرها من جسدي، وتحدثت روحانياً مع 
الغريب. أخبرني أنه في اليوم التالي، دخل الكاهن األعظم، بعد 

.فترة النقاهة، إلى المعبد حيث ال يزال دمي ملطخاً باألرض  
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جديدة  ن الغرض من زيارته هو كسب الوقت للتأمل في خططكا
الستعادة قبضته على األشخاص الذين أضعفتهم سواد واختفاء 

كزت أفكاره على فكرة صنع بديالً عن األلماسة من الجبل. تر
األحجار الكريمة الجميلة، ولكن بعد لحظة من استغراقه بهذه 

المسند الذي التخيالت، توجه نظره إلى مشهد فضولي. على 
دفق دمي الحيوي، رأى استولى منه على الفأس الذي سمح بت

سحابة بدت وكأنها نهاية تيار بخار يتصاعد من األرض. 
قد اختلط بغرابة مع ما تبقى من  أن دمي عاينا، باقترابه منه

البقع التي خلفتها الزواحف التي نالها الموت، ومن هناك ارتفع 
الداعم أو المسند.على  وتراكمالبخار أو توضع   

شّكل جوهرة تسحابة، رأى ببطء لذهوله، في وسط الو ،وهناك 
.رائعة يمأل إشعاعها المكان  

جديد األلماسة. سأنتظر رؤيتها " صاح " أنها من هنا، آه،"
".مستعادة بالكامل، ثم سوف يكون انتصاري كامالً   

في لحظة انتهاء  .ما بدا وكأنها جريمة قتل ستصبح معجزة""
ته، اختفت السحابة، وتم امتصاص كل دمي وتألق جمل

.لجوهرة قد ملئ قلبه بالبهجةا  

 ً  مد يده، وأخذها من المنصة، ثم غطى رعب مظلم وجهه. عبثا
حاول نقل أو إسقاط الجوهرة. بدت أنها مرتبطة بيده: كانت 

تبدو أصغر، وأصبحت آالم االحتراق تمر بجسده. وقف الكهنة 
نظيف المكان بال حراك عند درجات اآلخرون الذين جاءوا لت

كاهن الكبير وجهه نحوهم ومن جسده انبثق دفق الباب. وجه ال
لم يتمكنوا من من الضوء األحمر المتأللئ الذي أخافهم. 

حتى اختفت الجوهرة تماماً  -التحرك وال الكالم. لم يدم طويالً 
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ثم تفتت إطارها إلى ألف قطعة، بينما تسارعت روحه  -من يده 
ية. ملعونة مزمجرة في الفضاء المصحوب بأشكال شيطانال

كانت الجوهرة مجرد وهٍم. كان دمي "يبكي من األرض" الذي 
.شكل أفكاره وطموحاته  

".قال الراهب "تعال إذن، تعال معي إلى الجبل  

لقد تسلقنا الجبل في صمت، وعندما وصلنا إلى األعلى، استدار 
بإحساس، كما لو كنت  ونظر إلّي بنظرة خارقة، فشعرت فوراً 

 ً عن نظري. لقد اختفى الجبل  أنظر إلى شاشة تخفي شيئا
على والراهب، ورأيت في مكانهما مدينة تحتي، ألني كنت اآلن 
البرج الداخلي العالي لمبنى طويل للغاية. كان معبداً قديماً 

يسيطر على مدينة للسحرة. في مكان ليس ببعيد، كان هناك 
أعلم أنه كان صديقي الراهب، لكن رجل رائع وجميل: كنت 

، وبجانبه وقف رجل أصغر سناً بدا عليه أنه أوه، كيف تغير
، رفيع ولكنه يتحرك في دفق من النور، ناعم ولكن واضح

محّدد السمات بوضوح. كنت أعرف أنه كان أنا نفسي. تحدثت 
:إلى صديقي الراهب، قلت  

 "ما هذا ولماذا؟"

"وأنت المستقبل".  أجاب: "إنه الماضي والحاضر". 
."وهو؟" مشيرا للشاب  

فسك". أنت ن"  

."كيف أرى ذلك وما الذي يبقيه هناك؟"  
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التي تمسكها وتخبئها هذه هي الشاشة السحرية للزمن " 
".دائماً. انظر حولك وفوق رأسك  

مطيعاً ألوامره، قمت بمسح المدينة بعيوني الثاقبة، ثم رافعاً 
ية فقط السماء والنجوم. نظري إلى السماء، رأيت في البدا

كما هو الحال في األثير، الذي  ولكن سرعان ما ظهر سطح
يني ظلت النجوم تضيء من خالله، ثم، عندما أصبحت ع

سريعة، أصبح السطح واضحاً واختفت النجوم. لكنني عرفت 
غريزياً أنه إذا تجولت أفكاري للحظة، فستمأل السماء المنظر 

 مرة ثانية. لذلك بقيت مستقر.

المدينة  ثم، ببطء، بدأت الصور تتشكل على سطح الهواء: 
سكانها، من كل ألوان الحياة، ويبدو أن طنين متحكم به يطفو 

لى، كما لو كان الناس يعيشون هناك. أخذ المشهد إلى األع
باالهتزاز والطيران، وخلفته أفكار ورغبات الذين عاشوا في 

الجميلة التي  األسفل. لم يكن هناك فعل، ولكن فقط الصور
حجار كريمة وامضة، بلورات شكلتها األفكار، قوس قزح حّي، أ

وجود حتى خط مظلم، تسلل إلى المنظر المبهر، مع  -شفافة 
نقاط وخطوط سوداء هنا وهناك. ثم سمعت صوت صديقي 

:الراهب يجلجل  

شاشة الزمن اشتعلت. الطموح، الرغبة، الغيرة، الغرور "
".ي قريباً. انظرتحطمها. كل شيء سوف يختف  

فوقي على الشاشة. ذهب  وبينما كنت انظر، مرت العصور
رة جمالها. حل مكانها خلفية مظلمة مع معالم أغمق وغير سا

تحيط بالظروف المحيطة بالتنافس والجشع. هنا وهناك، كانت 
نقاط الضعف وخطوط النور مرئية: األعمال الصالحة وأفكار 
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بالعقل الروحي. ثم ظهر سؤال أولئك الذين ما زالوا يتمتعون 
".الشاشة؟في ذهني: "ما هذه   

"سوف نسميه النور النجمي  سمعت صوت الراهب يقول:
، صوت ةعلى األرض الحقاً". في هذه اللحظعندما تولد أنت 

مشي قوي مأل المساحة. بدا أن الشاشة الهوائية تتأرجح حيث 
ما ضد بعضها البعض، ك - إن وجد - تم الضغط على جوهرها

 لو كانت هناك قوة قد وصلت إليها.

صبحت مضطربة. ثم أشرقت النجوم من جديد في حركتها أ 
مظلم حيث كانت موجودة السماء وطفت روحياً على الجبل ال

الجوهرة. لم يكن بالقرب أي كائن، لكن الفضاءات البعيدة 
".جاءت بصوت يقول: "اصغي لمسيرة المستقبل  

 

.1889ابريل                    بريان كينافان               
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المتجولةالعين   
 

هذه ليست حكاية أحولها إلى وحش أسطوري ومستحيل مثل 
راهو" الذي، وفقاً للشعب الهندي، يغمر القمر عند كل زعيم "

 كسوف. 

تجسيد لحقيقة  راهو ليست سوى قصة، بالنسبة لعامة الناس
ي أتحدث إليك أن ظل األرض يبتعد عن القرص األبيض، لكن

حثة، خصم عين تبحث عن عين بشرية حقيقية، متشردة، با
، في قبل الثعبانعنك وتعتبرك مثل طائر مفتون ومسحور من 

حين أنه يبحث في طبيعتك عما لم يجده. هذه العين تحدث عنها 
، لكنهم يرونها على في كثير من األحيان العديد من الناس
ويجب أال تُرى أو يشعر  المستوى النفسي، في النور النجمي،

.تتحرك مثل األشياء الثانية بها في ضوء النهار أو  

هذه العين المتجولة التي أتحدث عنها كانت دائماً في الجزيرة 
الغامضة والمقدسة حيث حدث الكثير منذ وقت طويل. آه! نعم 

لمقدسة، أصبحت مظلمة اآلن وقد ألقت إنها ال تزال الجزيرة ا
الناس أن ذلك سيكون إلى األبد. لكن  ويفكر بعض -قوتها 

قيقية ستكون روحية، وعلى الرغم من أن عقول قوتها الح
البشر اليوم ال تعرف الروح وال يهتمون سوى بالمجد الزمني، 

إال إن الفضيلة القديمة للجزيرة ستعود. ما األشكال الغريبة 
ة التي ال تزال تطفو على شواطئها، وما هي هذه والشبحي
فجر  الغريبة المتدنية التي تجتاح جبالها؟ كيف، في الهمسات

المساء الذي انتهى للتو، تتجمع الجنيات التي تتذكر فجأة 
التي أصبحت اآلن تحت يد البشر الذين  -قادتها البشريين 
لسر، ثم للحظة في األماكن التي دفن فيها ا -يخشونها جزئياً 
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ألول مرة. تتنهد بأقصى سرعة. هنا شوهدت العين المتجولة 
بة ومستقرة وتبحث دائماً في النهار، كانت ببساطة رمادية وثاق

عن شيء ال يمكن تحويلها عنه. في الليل، تشرق بنور نظيف 
وتُرى وهي تتحرك فوق الجزيرة، اآلن بسرعة، ببطء اآلن 

.يهتعثر عل ن شيء لمعحيث تستقر للبحث   

م اعتادوا كانت الناس خائفة من هذه العين، على الرغم من أنه
ي هي اآلن غير معروفة على جميع أنواع الحوادث السحرية الت

لمعظم البشر الغربيين. في البداية، حاول أولئك الذين شعروا 
بالملل منها أن يدمروها أو اإلمساك بها، لكنهم لم ينجحوا أبداً 

بحلول الوقت الذي قاموا فيه بالمحاولة، كانت العين ه ألن
، لكنها بدت مليئة بأهداف محددة ءاً استيا اً أبد بدِ تمختفية. لم 

هاية محددة. حتى أولئك الذين حاولوا قمعها فوجئوا بأنهم لم ون
يجدوا أي تهديد في أعماقها، عندما كانت تطفو في ظالم الليل 

.ديدبالقرب من أسرتهم وتراقبهم من ج  

إذا كان شخص آخر غيري يعرف اللحظة التي بدأ فيها هذا 
يت ع، ولمن ينتمي، فإنني لم أسمع بذلك مطلقاً. بقالتجول الرائ

.مرتبط بالسر ولم أستطع الكشف عنه  

في نفس المعبد القديم والبرج الذي ذكرته للتو، كان هناك رجل 
الً عجوز كان دائماً معي بعالقة ودية وحميمة. لقد كان رج

يجادل ويشك، لكنه كان جاداً للغاية وحريصاً على معرفة 
ا ة، لكنه كان يثير باستمرار السؤال التالي: "إذحقائق الطبيع

فقط كان بإمكاني معرفة الحقيقة، فإن هذا هو كل ما أريد أن 
".أعرفه  
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ثم، كلما اقترحت الحلول التي تلقيتها من معلمي، فإنه يبتعد 
قصة المروية عن المعبد أنه دخل الحياة عن الشكوك األبدية. ال

م كان يعرفه كشخص، في في هذه الحالة الذهنية وأن المعل
شكوك واالحتماالت لمجرد حلول الحياة السابقة، يثير ال

سماعية دون أي رغبة إلثبات أي شيء، وقد أقسم، بعد 
سنوات عديدة من المناقشات التي ال طائل منها، على البحث 

ها. لكن الكارما التي تراكمت عليه منذ سنوات عن الحقيقة وحد
الذي من خالله التقيت به، على لم تُستنفذ، وخالل التقمص 

جديته، فقد شعر بالحرج من هذه العادة الرغم من صدقه و
الخبيثة في الحياة السابقة. لذلك، كانت الحلول التي كان يبحث 

.عنها دائًما متقاربة ولكنها ال تزال مفقودة  

ولكن مع نهاية الحياة التي أتحدث عنها، حصل على اليقين 
معينة، يمكنه التركيز ليس فقط على  بأنه، من خالل ممارسات

ن أيضاً على جميع القوى الثانية، وتعهد عمداً البصر، ولك
بمحاربة احتجاجي القوي. بالتدريج، أخذت عيناه تعبيراً غير 

شارك في النقاش. عادي للغاية وُمِحٍز يتفاقم في كل مرة ي
عانق اليقين الوحيد على صدره وكان ال يزال يعاني من الكارما 

ة من القديمة من الشك. لذلك مرض وشيخوخته كانت قريب
الموت. في إحدى الليالي، قمت بزيارته بناء على طلبه وعندما 

انضممت إليه، وجدته على وشك الذوبان. كنا وحدنا. لقد 
، ألنه مع اقتراب الموت، فإنه تحدث بحرية ولكن بحزن شديد

أصبح  كان يراه بشكل أكثر وضوحاً، وعلى مدار الساعات،
.زعج واستفزازيأكثر استثنائية من أي وقت مضى، بتعبير م  
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لقد كنت مخطئًاً مرة ثانية، لكنها مجرد كارما. لقد  آه،قال: "
تمكنت فقط من شيء واحد وسوف يعيقني دائماً: "ما هذا؟" 

.سألت  

ن تعبير عينيه يحتضن المستقبل عندما أخبرني أن يبدو أ
ويلة على البقاء مقيداً ممارسته الخاصة ستجبره لفترة ط

حتى تنفق قوة الطاقة  -الجيدة  -قوى بالسالسل إلى عينه األ
للتعلم أن المأثرة قد تم اكتسابها بالكامل. استنفدت. رأيت 

 د ماتالموت يزحف ببطء فوق معالمه، وعندما اعتقدت أنه ق
اكتسب قوة بشكل مفاجئ ليجعلني أعد بعدم  الحظت أنه قد
.مات ومن ثم -كشف السر   

أن أصبح جسده بارداً،  في لحظة وفاته، كان الليل قد حلَّ. وبعد
في الظالم، رأيت عيناً بشرية تتألق وتنظر إلّي. كانت عينه 

ألنني تعرفت على التعبير. بدا أن كل خصائصه وطرق تفكيره 
راسخة هناك وكأنها تجتاح كل شيء. ثم التفتت بعيداً عني 

باستثنائي ومعلمّي لم يكن هناك واختفت بعدها. تم دفن جسده. 
ذه األشياء. ولكن لسنوات عديدة بعد ذلك، أحد على علم به

شوهدت العين المتجولة في جميع أنحاء الجزيرة، تسعى دائماً 
.وتسأل دائماً وال تنتظر اإلجابة أبداً   

 

.1889بريان كينافان                                أيار   
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لمرويةات احكايالمعرض صور   
 

عنه اليوم قد تم  على الرغم من أن معرض الصور الذي أكتب
التخلي عنه منذ فترة طويلة، وبعد مغادرة حراسه المكان الذي 

مماثلة تمت مشاهدته فيه، إال أنه ال تزال هناك صاالت عرض 
في أماكن حيث من المستحيل دخولها. إنهم اآلن في أماكن 

ي جبال الهيمااليا، وما نائية سرية يتعذر الوصول إليها ف
الهند الجوفية، وفي مثل هذه المواقع وراءها، في التبت، في 

 الغامضة.

ال تشعر األخويات السرية التي تمتلك مثل هذه السجالت  
ظروف األشخاص الذين تصفهم الغريبة للحقائق واألفكار و

 بالحاجة إلى تقارير من جواسيس أو اعترافات للمخالفين.

 كنيسة الكاثوليكية الرومانية أو الماسونية، الفي اخويات ال 
ن ييمكن التساهل مع أي إخفاق في االلتزام بالقواعد ما لم يد

.شخص ما الجاني أو يعترف بنفسه  

في كل يوم، يكسر الفارم219سون الرسالة وروح النذور التي 
أعلنها، ولكن ال أحد يعرف أو يشتكي، ويظل الفارماسون في 

المخيم أو على األرض يتجاوز قواعد  وضع جيد. الجندي في
لصارمة. ومع ذلك، إذا تم ذلك بعيداً عن مرأى أولئك االنضباط ا

الذين قد يكشفونه أو يعاقبونه، فسيظل بمأمن. وفي المنظمات 
 ة المختلفة، ينتهك األعضاء القواعد واألنظمة باستمرارالديني

                                                           

 عضو بالمحافل الماسونية. 219
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ر سواء في الفعل أو في الفكر، وينتهك جميع الوصايا غي
فقد اعتباره. المعروفة لزمالئهم ورؤساء الكنيسة، دون أن ي

لكن ال توجد في الكنيسة الرومانية العظيمة أو الماسونيين أو 
ول إخبارك أي طائفة دينية معرض مثل المعرض الذي سأحا

.به، وهو معرض يسجل فيه جميع األعمال واألفكار  

بصور  النجمي العظيم الذي يحتفظ نا ال أتحدث عن النورأ
أو مستهزئين  مخلصة ودقيقة لكل ما نقوم به، ثيوصوفيين

كاثوليك أو ماسونيين، بل مجموعة حقيقية من المقلدات شيدت 
.النجميعمداً لتخصص واحدة من العديد من وظائف النور   

خالل إحدى مناقشاتي مع الرجل العجوز الذي تحول إلى عين 
فاته، تم اظهار متجولة، سمعت عن هذا المعرض الرائع. بعد و

ي الجزيرة المقدسة حيث كانت مكان لي. لقد تم الحفاظ عليه ف
توجد عدة أشياء غريبة وسحرية وحيث وقعت األحداث. يمكنك 

هناك، وقد تسألني كذلك أن موجودة  م تعدأن تسأل لماذا هذه ل
تحت موجات المحيط أو لماذا  سيأطلنتأشرح لك لماذا غرقت 

شورية العظيمة.اختفت اإلمبراطورية اآل  

نتهي حضارتنا الحالية لقد قضوا يومهم تماماً كما ست 
المدهشة. ال يمكن استبعاد القانون الدوري عن عمله، وبقدر 

العالم وتدفق الدم في الجسم  ما تتغير حركة المد والجزر في
كلما زاد التأكد من أن األعمال العظيمة تصل إلى نهايتها وأن 

.الدول القوية تختفي  

عد عة أشهر قبل وفاة الرجل العجوز، عند اقتراب موبض
االنحالل أو صدور األوامر العليا، ال أدري ما الذي دفعه إلى 

لآلخرين.  الكشف عن أشياء كثيرة والسماح ببعض التلميحات
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في أحد األيام، أعرب عن أسفه ألخطائه الكثيرة وتوجه بحديثه 
سجل حالتك لي، وقال: "هل سبق لك أن رأيت المعرض حيث ت

".الروحية الحالية نفسها؟  

ا الذي يعنيه، قلت: "لم أكن أعرف أن لديهم واحد لم أعرف م
نعم، إنه في المعبد القديم بالقرب من الجبل  أوه،" فقال: هنا."

."واأللماسة تمنحه المزيد من النور أكثر من أي مكان آخر  

بل  خوفاً من الكشف عن جهلي العميق، ليس فقط لما أراد قوله
من أجل الحصول أيضاً لطبيعة هذا المعرض، واصلت المحادثة 

رين على مزيد من المعلومات، موحياً أنني علمت بأشخاص آخ
فبدأ في وصف واحد منهم. لكن في الجزء المهم للغاية من 

الوصف، قام بقلب الموضوع بالسرعة التي قدمها بها، بحيث 
ن هناك أي بقيت فريسة للفضول. وحتى يوم وفاته، لم يك

ية التي مات بها، تبعتها إشارة مرة أُخرى. الطريقة غير العاد
.الصورعيناه الغريبتان التائهتان، جعلتني أنسى   

ولكن يبدو أن تأثير هذه العين العائمة والمعزولة والذكية على 
شخصيتي كان بمثابة ظل أو تنبؤ بمقدمة المعرض. إن سؤالي 

خاصة والدرس الذي أثار غير العادي، المتعلق بنواقصه ال
ل طبيعته في تجول دائم في جميع إعجابي بتكثيف وتركيز ك

اخل الكتشاف وتدمير بذور أنحاء الجزيرة، جعلني أتجه نحو الد
الشر في داخلي. وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ جميع واجبات 

.المعبد الذي كنت أعيش فيه بجدية  

ي الروح في إحدى الليالي بعد أن وجدت بعض التواضع ف
رض، وكنت أحلم غفوت مع حلول نور القمر األبيض على األ

وكان  أنني وجدت الرجل العجوز كما لو كان على قيد الحياة
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كنت قد شاهدت بالفعل معرض الصور. "ال " قلت  إذاسئل عما 
.استيقظت على صوتيوفي الحلم، "لقد نسيت"،   

أراه عند رفع نظري لألعلى، رأيت على ضوء القمر خيال لم 
باردة  ي بعيونلفي أي من المعابد. هذا الكائن كان ينظر 

وواضحة، ومن على بعد، كان صوت يتردد فيما كان من 
 المفترض أن يكون صوته: "تعال معي".

عندما نهضت من السرير، خرجت في الليلة ألتبع لهذا الدليل  
مه. كان القمر بدراً، مرتفعاً في مساره، وكان الذي يقتضب كال

لمعبد األقرب كان كله مشرقاً بالكامل. من بعيد، بدت جدران االم
إلى جبل الماس ساطعة. وهكذا، مشى الدليل ووصلنا إلى باب 

مفتوح اآلن على مصراعيه. وعندما وصلت إلى المدخل، كانت 
ي تطفو فوقي، العين الرمادية المتجولة لصديقي القديم المتوف

رض الصور موجود وقرأت تعبيرها كما لو كانت تقول: "مع
."هنا  

ن وجود بعض الرهبان، يبدو أن أحداً لقد دخلنا، وعلى الرغم م
لم يالحظني. دخلنا الفناء، وممراً، ممراً طويالً، ثم مكاناً واسعاً 
بال سقف له باب واحد. فقط النجوم في السماوات تزين الفضاء 

عد نما يتدفق تألق الجوهرية أكثر فأكثر، حتى أنه لم يأعاله، بي
الصامت خلفنا  هناك ظل أو ضرورة للنور. بينما تمايل الباب

برفق، طفت موسيقى حزينة على طول الساحة وتوقفت، في 
تلك اللحظة، عندما بدا أن ظالً مفاجئاً قد تزايد في نفس المكان 

.ولكن سرعان ما ابتلعه النور  

، ولكن ال تلمس شيء وال تخاف من شيء" افحص بعناية"
استدار وتركني  الكلمات،ومرشدي. "بهذه  قال لي صديقي
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كنت وحدي؟" كان  إننيولكن كيف يمكنني أن أقول وحدي، 
المكان ممتلئاً بالوجوه، وقد اصطفوا على طول الممر الطويل 

بالقرب من األرض، أعاله، أعاله كثيرا على الجدران، في 
الهواء، وال يوجد مكان إال وانتقل كل واحد من مكانه ما عدا 

.ممر واحد، ومع ذلك كان كل منهم على قيد الحياةفي   

خلوقات غريبة يقظة من عالم وعلى فترات زمنية، انتقلت م
الكينونات العنصرانية األولية من مكان إلى آخر. هل كانوا 

أو ينظرون إلى الوجوه؟ اآلن شعرت أنهم رأوني  ينظرون إليّ 
ونهم في األفق، ألن النظرات المفاجئة أطلقت من زاوية عي

م كانوا ولكن في لحظة، حدث شيء يظهر ويدل على أنه
.رون عليهايحرسون الوجوه أو يسه  

كنت أنظر إلى وجه صديق قديم في عمري تم إرساله إلى جزء 
آخر من الجزيرة وهذا قد مألني حزناً لسبب غير مفهوم. جلس 

أحد المخلوقات العنصرية الغريبة بهدوء بالقرب منه. بدهشة 
نحوه ألن صورة صديقي كانت مشوهة على ما وجهت عيني 

 ن األبيض إلى الرماديتعبيره يتغير كل لحظة. تحول ميبدو. 
ثم األصفر، ثم الرمادي مرة ثانية، ثم فجأة، أصبح كل شيء 
أسود كما هو الحال مع التحلل السريع220. ثم سمعت نفس 

الموسيقى المحزنة التي كنت قد سمعتها عندما دخلت، وكانت 
ليس  مامي، في حين بدا ظالم الوجه يلقي بظالله، لكنتطفو أ

نة العنصرانية على الوجه المظلل لفترة طويلة. قفز الكينو
ومزقه إلى أجزاء، ووفقاً لعملية معروفة، فقد بدد  األسود:

                                                           

قارن "ثقافة التركيز" لدى جودج. والتي تصف آثار الرذائل المتعددة  220
.ن). الناشري439الثيوصوفيا. الفصل الرابع عشر. صفحة  (مجلة  
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الذرات واستعاد سطوع النقطة المذكورة. ولكن لألسف! اختفت 
 يطاق صورة صديقي القديم وشعرت بداخلي بحزن عميق، ال

.تقريباً، إلى حد اليأس  

باألصوات ى البيئة المحيطة، أحسست عندما اعتدت عل
الموسيقية الناعمة ولكن المنخفضة التي بدا أنها تنبعث من 

هذه الوجوه أو حولها. لذلك، عن طريق اختيار واحد منها، فقد 
وضعت نفسي في الواجهة وشاهدت. كان رائعاً ونقياً. نظرت 

بنصف ذكاء حلم. نعم، لقد ازداد إشراقًاً من  عيناه إلى عيني
سمع الموسيقى الجميلة. أقنعني قت آلخر، وكما حدث، كنت أو

.هذا أن التغييرات في التعبير كانت مرتبطة بالموسيقى  

لكن خوفاً من أن يتم مناداتي، بدأت أتحقق من المجموعة 
واكتشفت أن جميع زمالئي من التالميذ كانوا موجودين هناك 

ل، وجميع إلضافة إلى مئات األشخاص الذين لم أراهم من قببا
انوا من الرؤساء أو من األدنى، الذين قد الكهنة، سواء أك

شاهدتهم في الجزيرة. ومع ذلك، ذّكرتني الموسيقى الحزينة 
نفسها من وقت آلخر بالمشهد المظلم لصورة صديقي. كنت 

ون األسود وأن أعلم أن هذا يعني أن اآلخرين كانوا يكتفون بالل
أن  . األمر الذي كان بإمكانيالكينونات العنصرانية كانت يقظة

أتخيله بشكل غامض، حيث كانوا يدمرون الكينونات 
العنصرانية اليقظة التي تقفز على شيء في كل مرة تبدو فيها 

تلك النغمات أنها ترن. كانوا مثل آذان المالئكة عندما يرون 
.ر األخالقيبشراً آخرين يخضعون لالنتحا  

ا المعرض. إليكم الصور بعد فترة وجيزة، جاء لي شرح عن هذ
حية لكل تلميذ أو كاهن بالترتيب الذي أسسه أتباع جبل ال
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األلماس. تم ربط هذه الصور الحيوية بسالسل غير مرئية 
لشخصية أولئك الذين يمثلونها، ومثل أداة التلغراف، قاموا 

لعقل التلميذ، وعندما يفشل  على الفور بتسجيل الحالة الدقيقة
قدم ويتطور في أسود ويتدمروا. عندما يت تماماً، يصبحوا ذو

الحياة الروحية، تظهر درجة من التألق أو الجمال وضعه 
الدقيق. عندما تم التوصل إلى هذه االستنتاجات، تمأل النغمات 
الموسيقية القوية واألقوى الغرفة. أمامي، وجه جميل وسلمي 

.تألقه ينير  

إلى أي  -ي النور من حولي، وكنت أعرف أن األخ غير المرئ
قد وصل إلى مستوى من  -أعرف أو لم أعرف مدى كنت 

التقدم يتوافق مع هذه النغمات. في هذه اللحظة عاد دليلي، 
ووجدت أنني كنت بالقرب من الباب. كان مفتوحاً، ومعا 

سابقاً. اجتزناه، نتتبع نفس المسار الذي خطيناه عندما دخلنا 
مقدار الوقت الذي  مرة ثانية في الخارج، أظهر محيط القمر

ضيته في المعرض. لقد منع صمت دليلي الكالم، وعاد معي ق
إلى الغرفة التي تركتها. كان يقف هناك ينظر إلّي، ومن جديد 

 ً ؟".سمعت صوته من بعيد، كما لو كان يقول "حسنا  

ي ذهني. منه، السؤال "كيف تم صنع هذه الوجوه؟" قد خطر ف
إنهم "ال يمكنك أن تفهم. ولكن ليس من شفتيه، جاء الجواب: 

ليسوا أشخاصاً، ومع ذلك فإنه يتم صنعهم من عقولهم 
".وأجسادهم  

نعم، تماماً، وهم ليسوا مخطئين على اإلطالق. من يوم آلخر "
يتغيرون لألفضل أو لألسوأ. بمجرد أن يدخل التلميذ هذا 

ونحن ال نحتاج إلى أي جاسوس، أي المسار، تتشكل صورته، 
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ال توجد تقارير، ال آالت. يين يوجهون التهم، وزمالء غير رسم
يتم تسجيل كل شيء. "علينا فقط فحص الصور لمعرفة كيف 

".يرتفع التلميذ ألعلى أو ألسفل  

وهذه الكينونات العنصرانية الغريبة، حسب اعتقادي، تتغذى "
.على صور سوداء؟"  

لنا. وهي تجمع وتبدد الذرات المتحللة  نظيفاتعمال الت"إنهم  
 -الضارة التي شكلت الصورة قبل أن تصبح سوداء اللون و

.والتي لم تعد مناسبة لمثل هذه الشركة الجيدة. "  

".هل تأتي من الصور؟ -" والموسيقى   

آه أيها الصبي، لديك الكثير لتتعلمه. إنه يأتي من بينهم لكنها " 
وس الثانية، إنه اهتزاز األفكار ع النفتنتمي أيضاً إلى جمي

الروحية للطالب، إنها موسيقى أعماله الصالحة  والحياة
".ومحبته األخوية  

بعد ذلك، تم التفكير في فكرة مخيفة: "كيف يمكن للمرء، إذا 
لزم األمر، استعادة صورته بمجرد أن تصبح سوداء في 

".المعرض؟  

صوت حفيف  يء سوىلم يعد هناك شلكن دليلي لم يعد هناك.  
ات عميقة وبعيدة نوعاً ما ثالث مالحظ هناك وكانت – طفيف

!كبيرموجودة على جرس برونزي   

 

.1889بريان كينافان                          حزيران   
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 جلد األرض
 

المادية الباردة في القرن التاسع عشر تشل المشاعر وتقتل 
ة: سرقة التصوف. وبالتالي، فإنها ترتكب جريمة مزدوج

الحية من تسلق السلم  اإلنسان ومنع العديد من فئات الكائنات
الذي يؤدي بها لالرتقاء من األرض إلى السماء. لذلك، من 

شر المجلة خالل سرد هذه القصص، أشعر باألمان خلف درع نا
التي أكتب لها. ألنني إذا اعتقدت أن أي كائن آخر غير اإلنسان 

لقرن، فستصبح حياتي عبئاً عما يتأثر بالنفي العقلي لهذا ا
مليء بالجهل لدرجة أنه ال يرى أو يهتم  هذا العصر قريب.

باألنين الذي يدور في كهوف األرض األم إلى عمق ال يُصدق. 
حتقاره لما أسماه بالخرافات، في لن يهتم كذلك حتى يتسبب ا

.تدميره، ثم سينتهي عصر آخر ويأتي بشر آخرون  

الجزيرة  تلك ي دوراتنا التعاقبية فيلم يكن هذا هو الحال ف
 المقدسة.

ثم ما نسميه بالخرافات هو المعرفة التي تم استبدالها اآلن  
 بازدراء وقح، إن لم يكن التصنيف العملي لبعض الحقائق تراث
من المجد مهجور إلعالن بسيط يُعبر عن حدود جهلنا. لكنني 

.سأغوص في الماضي وأنسى الوقت الحاضر  

سبعة أشهر منذ اللحظة التي رأيت فيها، في  لقد انقضت
ض الصور، مشابهاً لصديق عزيز يصبح ذو لون أسود معر

فيه أن أذهب عبر  ومن ثم يختفي. وصباح اليوم الذي كان عليّ 
جبل األلماس، علمت كيف أنه فشل وسقط في ثقته، مهزوم 

.بالغرور مع رفيقه األسود: الشك  
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تظرت الرسول. مرة ثانية لذلك، في الوقت المتفق عليه، ان
ق في الغرفة وكشفت الزر أو العقرب أشعة القمر األبيض تشر

الشهري المنحوت بفضول في األرض والجدران بواسطة فن 
كيماوي ال يكشف عن أي شيء إال عن ضوء القمر بعد اليوم 

الرابع عشر من يومه وهو بالطبع يخبرني بلغة شاحبة وجافة 
. استيقظت ونظرت إلى القرص 17ال باردة، أنه كان في اليوم 

توناً بالرموز التي هربت من النور الفضي، رغم أو العقرب، مف
أنني منذ سنوات كنت أرى نفس الشيء كل شهر. لكن اآلن 

.للكشف عنه كنت أبحث عن مزيج جديد من سحرنا القديم  

من وقت آلخر، بدا أن غيوم تتدحرج على األرض، بينما 
ذا ما لم أراه من قبل. لقد مرت سبع األرض ترقد بهدوء. وه

. ثم شعرت أنه بالقرب مني قد وقف الرسول عليهامرات 
الصامت. عندما التفت، رأيته وافقاً كما هو بالسابق عندما 

.اتصل بي في المعرض  

أال تعرف هذه الصورة؟" قال لي. أجبته: "ال، كل شيء مظلم "
".بالنسبة لي   

غرفة األرض فيما وراء  هذه عالمة على أن عليك أن تدخل"
وهي تتدحرج على الغيوم مرة ثانية لكرة المعرض، ومشاهدة ا

اه".تر الذي وتقول لي ما   

من كل مكان  بليبدو أن هذه الكلمات ال تأتي من شفاه الرجل، 
حوله، كما لو كان الهواء ممتلئاً بالصوت، ولكن بإطاعة 

لسراني االتجاه، نظرت إلى الصورة ورأيت أن سطح الكوكب ا
مخلوقات الصغيرة من القد تحرك، وبعدها مر عدد ال يًحصى 

.من خالله  
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لقد حان الوقت"، قال صوت جميع الكائنات الهائلة."  

. ""إنها اإلشارة. سنذهب   

والتفت وذهب بعيداً. تبعته وهو يقودني إلى المبنى ومن خالل 
معرض للصور السردية حيث، دائماً في الظالم، قد تغيرت 

ك البقاء هناه وصدحت الموسيقى الهادئة. كنت أود الوجو
لرؤية هذه الصور السحرية، لكن يبدو أن حبالً يسحبني وراء 

مرشدي. عندما اقتربنا من الطرف اآلخر من المعرض، لم يكن 
هناك شيء مرئي للعين سوى جدار أبيض، لكن الرسول عبره 

.واختفى  

ل غير خشيت التوقف، وغير قادر على مقاومة سحب الحب
رة من التشويق . لحظة قصيالمرئي، لذلك مشيت عبر الحائط

ومع أنفاسي المتقطعة، مررت به، كان مجرد سحابة أو بخار 
ماء وهكذا أصبحت على الجانب اآلخر. عند النظر إلى الوراء 
في انتظار أن أرى من خالل هذا الجدار غير المادي، وجدت 

ارتخى  سحبني، قديأنه غير حساس للنظر، والحبل الذي كان 
ف. أثناء التسلق بالقرب من يلي قد توقوتحررت منه، ألن دل

الحائط، امتدت أصابعي عبره أو اختفت في الداخل، ألنهم لم 
:يشعروا بأي شعور. ثم سمعت صوت الرسول يقول  

هذا هو جلد األرض بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في "
كبيرة تتبعتها. عاد عبر باب غرفة  الكلمات،بهذه  .األسفل"

ولكن قمعية وضاغطة تغزو  هنا، كانت رائحة األرض الخفيفة
كل المكان، وبوضعية الوقوف وراء الباب المغلق الصامت 

رأيت أن المكان كله الذي كنا فيه، يتحرك، كما لو كان الكوكب 
.الكبير هناك ينظر تحول محوره ويشعر بكل تحركاته  
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دوارة مغطى بمضيفات كان سطح الكتلة ال فيما كنت أنظر،
ت حركاتها ثورات، وبدا فجأة محاطة بمخلوقات صغيرة أثار

كما لو أن الجسم المتحرك قد أصبح شفافاً ومملوء من نفس 
المخلوقات. لقد جاءوا باستمرار من السطح وذهبوا نحو 

المركز بمسارات محددة جيداً. هنا، تم تمثيل الكوكب بأكمله في 
لمسته هذه الكائنات في داخله مصغرة مضغوطة، وقد صورة 

صة، مسترشدين بكائن غامض لم يُكشف وعلى طبيعته الخا
وجوده إال عن طريق أشعة الضوء. لم يتمكن اآلخرون من 

.رؤيته، لكن تم تنفيذ تعليماته الصامتة  

كانت هذه الكائنات الصغيرة من جميع األلوان وجميع األشكال. 
والبعض اآلخر كان ظهر اإلنسان نفسه، كان للبعض منها م

النقي تزدهر وتهدئ تحت  مثل نجوم البحر، ودرجات لونه
 تأثير النبض الداخلي للنور. 

أيا كان شكلها، فقد بدوا متالزمين وشفافين ومتبددين بسهولة. 
في جوهرها الحقيقي، كانت المخلوقات مراكز للطاقة، نواة 

ك الشكل لشكل، الحقاً في ذاحولها يتكثف النور، اآلن في هذا ا
 مع تقدم مستمر من النوع والشكل.

البعض أسرع وأكثر تناسقاً في تحركاتهم من اآلخرين كان  
وتلك التي فهمتها كانت أكثر تقدماً في مقياس الوجود. كان 

.لهذا مدار أكبر، واألقمار الصناعية تدور حولهم  

متلكون جميعاً من بين هذه األنظمة، كان المكان ممتلئاً وكان ي
يزها. كل عة للقوة الخفية والداخلية التي لم أستطيع تميالطا

نظام هو موجود لخدمة جميع النظم األخرى: كل نظام مكتمل 
ومدعوم ألنهم تقدموا في وئام كان، العمل والحب. بدت 
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وجوههم مزدوجة. لقد ساعدوا في الحفاظ على دوران األرض 
ايدة بفضل السرعة المتز على محورها وتوجيهها في مدارها.

وتألق، واقتربوا لحركاتهم الخاصة، حولوا أنفسهم إلى روعة 
من ذكاء أعظم، واقتربوا من الوعي الذاتي، ومن العقل والحب 

الخجول، وعندما كبروا، حفزوا الشرارة الكامنة في المعادن 
العالم الجوفي، بينما توقظ مالمسة الشعلة في نمو ما يوجميع 
كل شعلة فيهم.المتألقة   

ن الطاعة دين بالقوة غير المرئية وطاعتهم التلقائية (ألمسترش
كانت من طبيعتهم) بدا البعض وكأنهم على وشك االنفجار 
بسبب الزخم وتالزم قوى جديدة تجذبهم وتتجمع حولهم. 

ومعها حالة ذكاء وحياة أعلى، لكنهم التوسع كان أكثر اكتماالً، 
م. عند النظر تم اعاقتهم بسبب شيء لم يكن القوة التي ترشده

.كان يعمل بدالً من ذلك عن كثب، رأيت أن التأثير المعادي  

شمل مدار العديد من هذه الكائنات سهلة االنقياد والجمال 
مروراً عبر الجدار السراني. واجباتهم كانت على األرض 

تحت سطحها. تحقيق وإنجاز وفّي ودقيق لهذه الوظائف وكذلك 
لمتفوقة والشكل المتفوق. ينطوي على التطور نحو الخدمة ا

 ً  ما يمنع هذا. بدا األمر وكأنه ضباب مظلم التأثير الخبيث غالبا
مليء باألبخرة الضارة التي تالشت أثناء تبريدها. وبينما كانت 

ا تتخذ هذا الشكل اآلن الغيوم تدور حول الغرفة، كانت تيجانه
والحقاً ذاك الشكل، وتتغير إلى أشكال مظلمة عن الكراهية 

كانت على  الشهوة والغرور. كان للكثير من المخلوقات التيو
اتصال بهم تأثير مطبوع على أجسامهم الحساسة، مما أعطاهم 

الشبه الرهيب الذي كانوا عاجزين عن رفضه، وبالتالي 
بائس مع حركات متغيرة ومختلفة. أصبحوا خدماً للضباب ال
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رائب أصيب آخرون بالشلل بسبب االتصال البارد. تم فرض ض
نشاط رفاقهم إلى على اآلخرين للتعويض عن التعليق الجزئي ل

درجة أن عملهم كان غير مستقر وتم التحقق من ثوراتهم 
 المدارية.

متوهجاً  يتالشىلكن الجميع واصلوا الصمود مثل خلق رائع  
فقان، مع وقف التنفيذ، وذو قلب قزحي األلوان متأللئ وذو خ

 ً هنا تم صد الضباب بجهود أكبر  من خالل الظالم. ضخم، مغنيا
جام. اجتمعت هناك، مكثفة، وفي أحضانها تتداخل مع االنس

الدنيئة، اجتاحتها أنظمة مضيئة، خنقت حركاتها، تاركتها 
حفت نحو بعدها مشلولة في المكان الذي سقطت فيه، بينما ز

 ضحايا جدد. وطوال هذه الصورة الغريبة والمعركة الرائعة
صور الظلية المظلمة للمدن التي يسكنها استطعت أن أرى ال

رض، أشباهي، وكذلك األنهار والجبال واألشجار في رجال األ
.العالم  

السؤال الذي يطرح نفسه هو: "هل تبدو مدن األرض وكأنها 
العبارة صداها على الجدار، في حين أحالم؟" وترددت هذه 

تردد معناها في كل حرف: "عندما تظهر لك كائنات األرض 
م قد توجه دنها، فهي تبدو لك أنها الغيوم ألنه ليست نحوهوم

!عقلك. انظر مرة ثانية  

لقد رأيت أن الضباب الشيطاني قد تعزز في جزء واحد من 
ائنات الصغيرة المدينة ودمر االنسجام والسرعة للعديد من الك

حتى أن الكوكب الكبير الذي يدور حولها كان يتحرك عن 
 ر.  لذلك عرفت أنه على أي أرضمحورها ويدور أكثر فأكث

تحدث تغيرات كبيرة وأنه، على مسار يحدث ذلك عندما 
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الضباب، سيتم القضاء على األوبئة واألمراض والجرائم. بعد 
بحثت عن  أن شعرت بالرعب من هذه المصائب الوشيكة،

الحائط إجابة ونظرت إلى دليلي. وعند سؤالي، اختفى، وعلى 
ً  أن صوته مرسوم بأحرف بدا .حية تصدر صوتا  

وجهي، شعرت بالفزع من  هذه هي أفكار البشر." أخفيت"
وجود مثل هذا الميراث، وعندما نظرت مرة ثانية إلى رميات 

ي عظيمة ألقيت عبر جلد األرض، واألفكار تتدفق وتتدفق ف
.التيارات الحركية  

كنت سأطلب أكثر من ذلك بكثير، لكن من مسافة بعيدة جداً 
جرس البرونزي العميق، وسقطت زهور من جاءت نغمات ال

حولي، لقد عبرت الجدار. رحل مرشدي ودليلي األرض من 
.وكنت وحدي في غرفتي الخاصة أفكر فيما رأيته  

 

.1889اوكتوبر                             بريان كينافان  
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 دورة العجلة
 

 حكاية صغيرة عن الكارما
 

وتانا. كان والده، من طبقة لقد كان نجل حاكم صغير في راجب
طقة بها عدة قرى، فضالً عن مدينته المحاربين، يحكم من

الصغيرة، بعدالة وحكمة، بحيث يكون كل إنسان مزدهراً 
لملك يُدعى راجا، كان يعيش في مبنى حجري وسعيداً. كان ا

مبني على تل يسيطر على المدينة. ُولد االبن، الذي نروي عنه 
ت عديدة من االنتظار، وكان الطفل هذه القصة، بعد سنوا

يمكن أن ينحدر المجد والسلطة له من األب. تمت الوحيد الذي 
الدته تسميته راما بحسب اسم اآلفاتار العظيم راما. منذ لحظة و

وحتى يتمكن من الكالم، كانت هناك نظرة غريبة ال مرئية في 
عيني الطفل، نظرة تحدق بك وتملئك بشعور الخوف وابعاد 

يه بعض ك عنه، نظرة جرأة، حساب وتقييم، كما لو كان لدوجه
النوايا عنك. ومع ذلك، في بعض األحيان، بدا أنه يظهر أنه 

 ً . يكون سوداوييسخر من نفسه، ويتأسف أيضاً، وأحيانا  

نشأ راما وأسر والده بلطفه وقوته العقلية. بقيت النظرة 
الجميع  الغريبة لعينه الرضيعة معه، حتى أحبه الجميع، لكن

نطباع العام أحياناً. شعروا أيضاً باحترام خاص كان يعطيه اال
أكملت دراساته، تم تنظيم أول رحلة قصيرة إلى المعبد الشهير 

ناء على طلبه، وبدأ في المشاركة في إدارة في وقت مبكر جداً ب
شؤون راجا الذي أصبح ضعيف اآلن. كل يوم، كان ينزوي 

حد بدخول ثالث غرف خاصة به وحده في غرفته. لم يُسمح أل
كل شهر، كان يقضي يومه بالكامل وفي الرابع عشر من 
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منزوياً. دعنا نذهب معه إلى واحدة من هذه الخلوات الشهرية 
.موافقتهواالستماع ب  

صلب  القاعة هي قاعة هندوسية عادية. أرضية من تشونام
سرير ملفوف في الزاوية، لوح معدني مسطح أو اثنين 

لى الجدران يمثالن مختلف اآللهة واألبطال. مصقوالن ع
كريشنا. تصبح النظرة  -لوحات تلك المن  ةالجدار واحد دريتص

الغريبة في عينيه أعمق وأقوى، ويبدو أن دفق من النور كان 
نت شفتيه يندفع منها نحو الجسم الموجود على الحائط. كا

.تتحرك  

كان دمدمة  باقي كالمهوآتمانام، آتما..." يبدو أنه يقول، "
ا. الكلمات موجودة في منخفضة لدرجة أننا ال نستطيع سماعه

لهجته الخاصة، لكن في رأس المستمع، يترجمون أنفسهم. 
"هذا الوزن على قلبي ال يأتي من هذه الحياة. لم أكن  :يقول

أي شيء أحببته. تتحقق طموحاتي. أعرف أي حزن، لم أفقد 
متى، يا كريشنا  - لالحاضر مشرق، ال يظهر المستقبل أي ظ

و ماذا أتمنى أن أتعلم؟ مع ذلك سأعرف ما ال أعرفه اآلن، أ
".حتى اآلن، بصيص من األمل يسرق روحي  

بالضبط في لحظة لفظه كلماته األخيرة، صدر صوت رنين 
راما فيه. كانت اللوحة تهتز صاخب على لوحة معدنية وحدق 

بدا أن  وقد انتشرت رائحة شفافة في جميع أنحاء الغرفة.
بدا أن خيال ظلي رائع األلحان تهتز ببطء، وهي تهتز، ومن ثم 

لشاب تتشكل على األرض، بينما تركز االهتزاز على النموذج 
 ً  وأصبح العطر واضحاً. حدق راما في الكائن الذي كان واقفا

تعباً، لكنه مع ذلك كان هادئ وقوي بسبب السالم كان راما مر



486 

 

لقوة من ذاك الذي أرعبه. وبما من حوله. كان ذاك الهدوء وا
هل نسيت األوبانيشاد؟ "قائال: تحدث فقد ر له،أن راما كان ينظ

أحدهم يأكل واآلخر يتفرج".  ،عصفوران يجلسان على شجرة  

ة والعالمية. " إنهم رمز الشخصي". قال راما: "ال، أنا ال أنسى
.آتمان" -الشخص الذي يتفرج هي ذاتي العليا   

يا. جئت ألقول لك ثالث كلمات. ال تنساهم وال " أنا ذاتك العل 
. "نساني. هم: العمل، القانون، ثمرة العملت  

بهم . العمل والقانون، أنا أعلم بهم "سمعت راما،"هذه" قال 
الداخل؟ولكن ثمرة العمل، هل هو الذي يأكل في   

أنت  األلم.أجاب شكل الجمال: " الجهل هو الذي يسبب لك 
أن تُمِكّنك هذه الوالدة الخاصة بك من  مرتبط بمستقبلك. يجب

الكارما لوالدتك القادمة، ولكنها ستكون دائماً سوداء تحسين 
ومؤلمة، إن لم يتم تحسينها. حاضرك هو مستقبلك. تكمن 

ثم، بعد إلقاء نظرة عابرة اإلمكانات اآلن في نتيجة قضيتك". 
مباشرة على راما، تالشى الشكل وعبرت اللوحة عن رسالة 

باني ع. بدا وكأن صورة الفقر والثروة واألكواخ والمودا
 الحجرية تعبر من الجدار.

 ألنلم يبد أبداً حزناً أو ملالً  ،غادر راما الغرفة في اليوم التالي 
سنوات عديدة مدة المقاطعة لراما وحكم توفي قد والده العجوز 

وألقى بركاته في كل االتجاهات، حتى جاء راجا آخر منافس 
ف من بجميع ممتلكاته، مدعياً بأنه له بحكم كونه خل ليطالب

.منسي فرع عائلي  
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الذي كان عادالً، وبدالً من قتل المنافس  الطلب،بدالً من رفض  
انعزل إلى  كما كان بإمكانه فعل ذلك، استقال راما من كل شيء

.الغابة وتوفي بعد بضع سنوات من التقشف  

من جديد في مدينة كانت عجلة الزمن تتدحرج وراما قد ولد 
ا الذي كان في حياته السابقة قد يحكمها راجا، وهو نفسه الراج

طالب بملكية راما. ولكن اآلن بهذا التقمص، كان راما فقير 
المعروفة ة وغير معروف، وهو من خارج الطبقات االجتماعي

طبقة شانداال221، وقد اكتسح القمامة وتأمل أن تساعده 
راما. انه فقط اكتسح القمامة بالقرب الكارما. لم يكن يعلم أنه 

.راجامن قصر ال  

اجتماعاً عاماً رسمياً بحضور جميع الكهنة  جاارالعقد 
والمصلين. منزعجاً من حلم الليلة الماضية، دعاهم الزعيم 
المؤمن بالخرافات إلى تفسير الحلم، لبيان األسباب بحكمة 

لم أنه ولوصف التدابير الملطفة في الكتاب المقدس. كان يح
ين قرير عن ثروات أمبينما كان يسير في حديقته، يستمع إلى ت

الصندوق المتزايدة، بدا فجأة مبنى حجري ضخم ينمو أمامه. 
عندما توقف بسبب الدهشة، هز وبدا أنه يدفنه، هو وثروته. 

.وهذا قد مأله بالخوف مرات،تكرر الحلم ثالث   

بسيطاً، كما  انزوى المنجمون واستشاروا كتبهم. كان العالج
مال ألول غاً هائالً من الاقترح أحدهم. "دع الملك يعطي مبل

شخص يراه بعد استيقاظه." تم قبول هذا القرار وكان مؤلفه 

                                                           

هناك 4 طبقات: البراهمان(الكهنة)، المحاربين، التجار، الخدم أو  221
بقة ليست من الطبقات االجتماعية بل هي ط س. طبقة شانداالعامة النا

 مهمشة وتعيش بالشوارع.
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يعتزم التقدم أمام الراجا مبكراً للمطالبة بالمال. يخطط والمنجم، 
قبل الراجا اتجاه النجوم وانعزل ليال، مليئاً بتصميمه على تقديم 

.مة في اليوم التاليهدايا ضخ  

الوامضة تتحرك مه. كانت النجوم لم يزعج أي حلم الرهيب نو
وبدا من بين جميع الضيوف، بدا أن القمر  السماء،فوق قبة 

يبتسم في المدينة، وبما أنه كان األكثر قرباً لألرض، فقد بدا 
وكأنه يسمع ويعرف كل شيء. في وقت مبكر من الصباح دافئ 

الذي كان بالسابق  -شانداال كان غ الفجر، ومظلم مع وعد ببزو
بالقرب من القصر حيث كان الراجا في  يلتقط القمامة - راما

 الداخل.

بدا أن النجمة األخيرة في السماء قد توقفت، كما لو أنها كانت  
تفتقر إلى الصبر لكي يأتي راما في اتجاهها إلى جانب القصر 

.الذي تطل منه نافذة الراجا   

.موتصميفي مهمته، ببطء، ولكن بثقة  مر الشانداالاست ببطء،  

ببطء، عادت حواس الراجا لليقظة، وعندما عادت، رجعت له 
ذاكرة بائسة من الحلم البشع. استيقظ من السجادة التي كان 

أن أفعل؟ نعم،  مستلقياً عليها، نهض وبدا أنه يفكر. "ماذا عليّ 
ة ك فإن النبوءاعطي الهدايا. لكنها ليست اليوم بعد. ومع ذل

".قالت "فور االستيقاظ  

اقترب جامع القمامة الفقير في الخارج من  يتردد،ن بينما كا
نافذته. بدا أن النجم الصاعد يرمي شعاعاً من خالل الجدار 

الذي أصابه ودفعه باتجاه النافذة. فتح مصراع النافذة اللتقاط 
دون أنفاسه، نظر إلى أسفل وكان هناك أمامه شانداال فقير 
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 لتيبمهمته استرة أو عمامة، ومتعرق بسبب الجهد، ومسرع 
بمجرد االنتهاء منها، سوف تترك أرض راجا العظيم نظيفة 

إنه القدر، إنه قرار ، ومجهزة لسيده. قال الراجا:"شكراً لآللهة
."عادل، يجب تقديم الهدايا للفقراء واألتقياء  

م:" أعطوا في وقت مبكر، قام بجمع وزرائه وكهنته وقال له 
 .د استرددت نذوريراء، لقالهدايا للديفا اآللهة من خالل الفق

يكنس األرض في الصباح كان نادوا على الشانداال الذي 
".الباكر  

تم استدعاء راما واعتقد أنه سيذهب للسجن أو للموت. إال أن 
الراجا أدهش راما بهدية من عدة آالف من الروبيات، ومع 

اعتقد أنه شعر برائحة غريبة ومألوفة ثراء الشانداال اآلن، 
ً ورأى شكالً  .هو ديفا" اعتقاده،حسب  هذا، " رائعا  

البراهمانيين المتعلمين  القد أثرى المال راما. أسس نفسه ودع 
لتعليم اآلخرين. قام بتوزيع الصدقة، وفي يوم من األيام، كان 
هناك مبنى حجري هائل مبني على سالسل حجرية مكسورة 

ه لتوضيح كيف أن المصير قد مزق سالسله. وفي على جانبي
حكيم، وهو براهمان قضى  رائيأخبره باختصار  ت الحق،وق

بأنه في "الحياة  ،العديد من السنوات في التقشف، فحص حياته
".القادمة، أنت حر. اسمك هو راما  

 

.1889بريان كينافان                               اوكتوبر   
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يأين كانوا الريش  
 

والحكماء العظماء الذين عرفهم  والقديسينكان الريشي هم الشعراء الملحميين 
الهندوس، والذين أعطوا نبضات روحية عظيمة في الماضي والذين يتجسدون 

.أحياناً والذين عاشوا سابقاً على األرض بين البشر  

 

العالم مصنوع من البحار والُجزر. ألن القارات ليست سوى 
يط بها المياه. يجب أن يعيش البشر دائماً على أراضي كبيرة تح

البحر أو على األرض، لذلك، ما لم يبقوا في الهواء، وإذا كانوا 
يعيشون في الهواء، فهم ليسوا بشراً كما نعرفهم. لذلك أعتقد 

المرساة في الجزيرة الصغيرة  وإنزالأنه قبل إرساء المركب 
المبهر الصور  بدا المشهد بأكمله يتغير، ومحا نور الماضي

من سفينة إنجليزية، كنت أقف  المظلمة للحضارة الحديثة. بدالً 
على مركبة دفع قديمة غير معروفة اليوم، حتى أيقظتني 

.أصوات االرساء مرة ثانية  

لمدينة ولكن، بنزولي اآلن، وقفت على مسار مطل على ا
والخليج. اكتسب النور الغريب والمركبة الفضولية مرة ثانية 

نوات طرة على الحواس والعين، في حين أن كل جالل السالسي
المنسية جاءت من المحيط. ناضلت بدون جدوى قوة التعليم 

.الحديث: لكنني سرعان ما أسقطت الستار عن الحاضر البائس  

اآلن، ينشد الماء الذي يتدحرج برفق على الشاطئ، مع 
الشمس، ولكن عمره ساعة واحدة، ويلمع على سطحه. ولكن 

يقترب من بعيد، ما هو هذا المكان المقابل للسماء الذي  من
الغرب، يليه مكان وآخر وآخر حتى، فوق األفق، يرتفع 

؟ بالمئات، وبعضهم اآلن قريب جداً بحيث يُنظر إليها بوضوح



491 

 

نفس المركبات الغريبة التي رأيتها في البداية. مثل الطيور 
تم إحضار  وقد اآلن،يطيرون في الهواء. إنهم يأتون ببطء 
يء األرض بلطٍف يبدو بعضهم إلى الميدان من جديد. إنها تض

بشرياً تقريباً، بمهارة رائعة، دون أي صدمة أو ارتداد. 
خاطبوني  وسطهم، يبدو أن بعض البشر النبالء الذين

كأصدقاء، وأكثرهم نبالً من اآلخرين، كانوا يقولون: "هل 
مركبتهم الواقفة تعرف كل هذا؟ ثم تعال ". وهم يعودون إلى 

.هناك مثل طائر ينتظر المغادرة  

 .شعرت أن الماضي والحاضر كانا أحدهما .نعم سأذهب""
لكنني لم أكن أتذكر ذلك، ألنه  رؤيته،وعرفت ما كان علّي 

.عدم التحديد، محيت كل التفاصيلبموجة   

دخلنا المركبة السريعة الذكية، التي وقفت على أذرع الهواء 
بسرعة إلى الغرب التي أتت منها. لقد عبرت الممتدة وعادت 

العديد من الحافالت الطائرة الثانية في االتجاه وزت وتجا
الشرقي للجزيرة، حيث ال يزال الماء يغنى بهدوء تحت أشعة 
الشمس. كان األفق يرتفع ببطء وكانت الجزيرة وراءنا مخبأة 

ث عن طريق البحر عند رؤيتنا. وما زلنا نطير إلى الغرب، حي
ثل الطيور التي طارت العديد من الطيور التي صنعها اإلنسان م

كانت تطير في جوارنا كما لو كنا مضغوطين بالمياه الحلوة 
ي تركناه في الشرق. التي غرقت شواطئ هذه القمة الجبل الذ

في البداية، لم نسمع أي ضجيج من البحر، ولكن سرعان ما 
.تحدثنا إلى صديقيأظهر بخار مبلل في وجهي أننا نسير، ثم   

." كنظر لألسفل وحولك وأمام"ا  
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باألسفل، كان هناك هدير واندفاع األمواج المجنونة التي 
غيوم وصلت إلى السماء، أجوف واسعة تمتص العالم. أغلقت ال

السوداء الشمس العظيمة ورأيت أن قشرة األرض قد انجرفت 
نه قد إلى أعماقها الجوفية. أنتقل اآلن إلى المعلم، ورأيت أ

:سمع سؤالي الصامت. فقال  

كانت األعمدة الكبيرة التي حملت البحر  انتهت الدورة."
".مكسورة بسبب ثقلها. من هؤالء أتينا وذهبنا  

ثم أبحر طائرنا بشكل أسرع ورأيت أن جزيرة كبيرة كانت 
تهلك. ما تبقى من الخط الساحلي المنهار ال يزال يدخل مصب 

في الهواء مماثلة لتلك التي كنت البحر، وكانت هناك مركبات 
كانت غامضة وقد حاولت دائماً أن أصعد مع  أقف فيها، فقط

.فيتختقبطانهم، كانت ترتفع ببطء، ثم تهبط، ثم   

لكننا هرعنا إلى أبعد من ذلك حيث لم يفيض الماء، ونرى اآلن 
أن القليل من المركبات الطائرة الالمعة تنتظر بينما يأتي 

ا في روعتها العظيمة البشر الذين يرتدون قبطانيها ليدخلو
حمراء والذين لديهم أجساد ضخمة جداً وغير معقولة  مالبس

.دموا مخدراتللغاية، وهم ينامون وكأنهم قد استخ  

بينما ينام هؤالء البشر العظماء الحمر، يكمل كل قبطان ذو 
وبسرعة، رغم  واآلن،معطف بلون الشمس أعمال الدمار. 

والنفس المالح لألعماق  وراءنا،مياه تسارعت وصولنا، فإن ال
.تهم كل شيءيل  

يدخل النقباء الملونون بلون الشمس إلى مركباتهم الخفيفة 
 ويستيقظون مع االكتساح الهادر الذي سيترك قريباً النائمون
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مستيقظين اآلن، خلفهم. يسمع العمالقة الضخمين المغلفة ال
ن باألمواج الباردة جلودهم باللون األحمر صوت هدير ويشعرو

باتهم ولكن كل جهودهم تذهب التي تحيط بهم. يدخلون مرك
م، ألنها كلها سدى. قريباً، لم تعد األرض المنهارة تسنده

غارقة في الموجة، وتم جرهم إلى مصب البحر، وقد استحوذ 
المحيط الغادر مع الهدير والسرور الفتح والغزو على آخر 

نا من جميع العمالقة الحمر جنس بشري للجزيرة. لكننا نجو
صعدت مركبتنا لألعلى، وكأنها تهرب من وببطء ولكن بثبات، 

.أولئك الذين أفسدتهم الشمس  

بصوت عاٍل وواضح ومثير، أعطى كابتن مركبتي قوة  ثم،
رائعة لها، وعادت مئات من تلك المركبات المشرقة والسريعة 

لثقيلة والشاسعة التي كانت تتجه شرقاً. اآلن، يتابعون المركبة ا
ويبدو أنه يتجنب هجماته. ثم  والبطيئة للعمالق، ويحيطون به

كبتنا معلقة على ينفخ مرة أخرى مالحظة معلمي وما زالت مر
.أجنحتها. كانت إشارة، تمت اطاعتها في لحظة  

يشار إلى مركبة صغيرة حمراء مدببة على مركبة العمالق 
تخترق مركبة  يعة،السراألحمر. مدفوعة بقوة تتجاوز الكرة 

قط في األمواج مع ضحيتها. ثانية، وهي أيضاً مكسورة وتس
:ارتجفت، نظرت لألسفل، لكن قبطاني قال بلطافة  

إنه آمن ألنه دخل مركبة خفيفة ثانية عند اإلشارة. جميع "
هؤالء البشر الذين يرتدون عباءة حمراء ذهبوا اآلن، وكان 

ا مرة أخرى من خالل شرقً هذا األخير هو األسوأ واألكبر. ارجع 
حتى يضيء النور الساطع والمياه  الرذاذ المالح والضباب

 أستدير. لقد هبطنا، وعندما كنت "الغناءة توشوش للشمس
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اختفى اسطول السفن السريعة بأكمله، وفي السماء، تشكل 
:مسار رائع من النور الشمسي أحرف تقول  

در منحدرات تنح هذا هو المكان الذي كانوا فيه الريشي قبل أن
".موجوديناآلن لم يعودوا ألبيون في الموجة. كانوا ولكن   

وبصوت عاٍل وواضح ومثير كانت ترتفع هذه المالحظة التي 
سمعتها في المركبة مع التروس السريعة. لقد أسعدني هذا، مع 

شيء من الحزن، ألن الماضي كان المجد ولن يبق شيء منه 
.رفي المستقبل سوى القدر والمصي  

 

                              بريان كينافان

.1891 يناير    
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 مجيء الثعبان
 

 

انبثقت األشعة البيضاء في جميع أنحاء الجزيرة حيث بثت 
ماسة الجبل نورها األخير واستمرت في التألق حتى فر الثعبان 

الشرير المصنوع من دم األفعى عبر البحر للوصول إلى ما 
د كبيرة. ثم أصبح كل شيء أسوداً كليلة الناس. بعجزيرة وراء 

أن ُحرمت من جسدي وهو يرقد بارداً بالقرب من المذبح، 
استطعت أن أرى الكاهن األكبر يميل على الجثة حتى يمأله 

الظالم المتزايد بإنذار تحول إلى إرهاب. وبينما كان ينتصب من 
المحيط لفضاء وضعه المنحني، سمعت صوتاً عميقاً يمأل كل ا

.بتلك الكلمات  

ت جزءاً من عملك، تاركاً جزء من انتهت الدورة. لقد أكمل"
األفعى الخبيثة الجديدة. يجب عليك متابعته إلى الجزر األخرى 
في المستقبل. ال تخف من المضي قدماً بشجاعة هادئة، ألننا 

".إلى جانبكم دائماً، كما هو الحال في الظالم كذلك في النور  

ن الضيق المفاجئ جسدي األثيري، حلقت األشكال غزت حالة م
لداكنة من حولي وأنا أعلم أنني كنت أحلّق شرقاً مع البحر ا

الشاسع الذي يتماوج تحتي. وهكذا، هربت وشممت بسرعة 
رائحة األرض. في الجزيرة األُخرى إلى الغرب، كنت أطفو في 

ك وبعد ذل - جو مليء باالنبعاثات الثقيلة. لقد فقدت الوعي
ى عندما كنت ولدت في بلد آخر، من الجزيرة إلى الشرق، وحت

طفالً، كنت أعرف أن دم األفعى قد وصل أمامي، وكنت أعلم 
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مقابلته اليوم. مع مرور الوقت، ذهبت إلى  أنه سيتعين عليّ 
جمعية درويدية من بالد الغال، أحدهم أعلمهم عن قدوم 

.الثعبان  

يل القامة، عمره أكثر من عجوزاً طو كان معلمي والراوي رجالً 
طويلة على صدره. تظهر العيون  قرن. تدلت لحية بيضاء

الزرقاء الكبيرة التي بدت حية مع نور خاص، أن روحه تنظر 
إليك، لكنها كانت قوية وذات تعبير دون خوف. لقد اخترقوا 

كيانكم، لكنهم جلبوا الهدوء واألمل معهم. الهدوء الذي ولد من 
لنضال واالنتصار، واألمل من رؤية واسعة لعديد من احياة ا
موجات  ورحيل ءللمستقبل، ألنه كان رائياً وعرف مجي وكاملة

:الزمان العظيم. قال  

أيها الفتى، أسئلتك تأتي من تجربة الماضي. الثعبان موجود "
في هذا البلد. وصلنا إلى هنا منذ فترة طويلة، وبعد عدة قرون 

لماس، فيما خرجت هذه ل جزيرة األمن المراقبة، من ساح
سطح الماء، ثم ظهرت بالكامل. األرض من األعماق لتلمس 

جزيرتك الخاصة أقدم من ذلك بكثير. لقد زرعنا حجارة هائلة 
من القوة السحرية في الوحل الذي كان يقترب من السطح 
وأبقيناها في مكانها بنفس القوة، على أمل أن نعد أنفسنا 

اه. لكن قلوب البشر وإرادتهم هم الذي عرفن لثعبان المستقبل
نهم التغلب عليه، ألن الحجارة السحرية والتمائم فقط الذين يمك

والسحر تخدم فقط نهاية مؤقتة. مرت عدة قرون، وبعد ظهور 
األرض، كانت مغطاة بالنباتات ويسكنها الناس، ورأينا بحزن 

".د يومأن انبعاثات المستوطنين كانت تزداد سماكة يوماً بع  
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ث في جبل األلماس يب نلى الجانب اآلخر من البحر، كاع"
األفق نوراً ضعيفاً وجميالً في الليل، ضباباً مزرقاً أثناء النهار. 
ثم في إحدى األمسيات، كما هو الحال مع إخواني، جلست وأنا 

."أنظر إلى الغرب، كان نور السماء ملتهباً بقوة مفاجئة  

هذا النور  أكبر من كان حان. الظالمكنا نعرف أن الوقت قد " 
ن هناك صوت صفير يدوي على المقدس، وفي الهواء كا

البحر. لقد كان دم الثعبان، وتحولت قطرة إلى ثعبان صغير طار 
 إلى الغرب.

في ذلك اليوم، انتهكت القواعد، وخنقت الثعبان وراء المذبح  
".وفقدت حياتك في يد الكاهن األكبر لدين مزيف  

" ً انينا حول األحجار الضخمة التي تقف بشكل ، ارتفعت أغعبثا
في السهل. أكثر فأكثر قوة على نحو متزايد، وبصوت مهيب 

أعلى، كان هناك هذا الصفير الشرير. على األرض، حتى 
بالقرب من أحجار الشمس، سقط الثعبان واختفى عن 

".األنظار  

جميع أنحاء منذ ذلك الحين، كان تأثيره الشرير محسوساً في 
، ولغاية مجيئك، لم نكن نعرف متى يجب أن يأتي البالد

المرسل. فيك محبوسة القدرة على تدمير آخر بقايا من قوة 
الدم من الثعبان. ربما سيساعدك أصدقاؤك القدامى، ألنه حتى 
لو كنت األصغر سناً هنا، فأنت، بالرغم من ذلك األكبر سناً منا 

 جميعاً.
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وال تهمل أي جهد، وفي  . ال تنس أي واجب،كن حكيماً وعادالً  
يوم من األيام، سيتم تغيير آخر قطرة من دمك األفيدي222 

".بواسطة قوتك، وسيتم تحويل فنك إلى إكسير  

 

.1893بريان كينافان                           مارس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 مجموعة من الثعابين من نوع األفيديا. 222



499 

 

 رواية غريبة باطنية
 

ال يكل ذاك العامل الشغيل الذي  جودج،وليام كوان  السيدكان 
ً قترح باستمرار أنواعي  اً عرف أبدن يُ جديدة من النشاط، لم يك ا

ما هي الفكرة الجديدة التي ستنبثق من دماغه الذي ال يعرف 
في بعض لحظاته األقل  شغلتهالتي  يعضاالكلل، وكان أحد المو

 ً ً نسبي عبئا  1هو الفكرة هي أن أحد أصدقائه (متلقي الكتاب  ا
) نييماندجاسبر  المستعار من العمل الحالي، والمعروف باسم

ً سيكتبها وفقكان  من شأنه والتي لحلقات والمواد التي قالها ل ا
ً . لقد كان مولعها لهأن يوفر بهذه الفكرة لدرجة أنه قدم  اً جد ا

ً طلب سم مؤلفه، على الرغم إ، بنلحقوق الطبع والنشر للعنوا ا
.ا الصديقمن االحتجاجات المسلية لهذ  

. اً كتابة رواية وأنها دنها ال تستطيع أبلمطالبتها وحججها بأ 
جودج يجيب بشكل عام مع وليام كوان ل ذلك أبداً، كان لن تفع

:(بال، بال، سوف تكتبينه عندما يحين الوقت).  ابتسامة  

من وقت آلخر، كان يبعث لهذا الصديق إيحاءات والحلقات 
الرواية، وكلها خربشة على قطع صغيرة وعناصر ثانية لهذه 

ً وأحيان -رق من الو  تمت اإلشارة -على ورق غالف خشن  ا
في نور باهت يتردد صداه في المساء أثناء انتظار الترام  عليه

أو في القصر العدلي، قبل أن تمر القضية حيث تم استدعاؤه 
 للمرافعة223

                                                           

 جودج كان محامي. 223
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ً أيضكان هناك على هذه المسودات  في تعليقات توضيحية  ا
 ض األفكار منو يرفعلى ما إذا كان يقبل أ اً الهامش، اعتماد

.عقله غزير اإلنتاج  

طرح  تمبعد موت جودج، . كما هيه المالحظات هنا وترد هذ
الرواية  أن يكتب مستلم هذه المستنداتعلى الصديق  اقتراح

كما هو مقترح، ولكن، بصرف النظر عن حقيقة أنها ال 
فقد دج بشكل صحيح وتستطيع التأكد من تقديم أفكار السيد ج

ً الحصول على المالحظات تمام ونن القراء يفضلأاً أيض ظهر  ا
دج. والسيد ج هاكما كتب  

في الصفحة األولى، العنوان المطبوع بأحرف المطبعة يحمل 
:ةالكلمات التالي  

 في جسد ُمستعار

 رحلة الروح

 بقلم

 ج. كامبل فير بالنك، م.ت.س

1891 

 

اسم المؤلف تمت اضافته باليد من قبل السيد جودج وهناك 
إلى "تنتقل حقوق الطبع والنشر  :المالحظة الهامشيةهذه 

".واشنغن   
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يجب أن تُفهم جميع "المالحظات" المشار إليها بالحرفين 
) على أنها مالحظات هامشية أدلى بها السيد جودج ما لم (ن.ب

 يرد خالف ذلك). [ج.ن]224.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 جاسبر نييماند. 224
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الجسد المستعار أو المقترض حولمالحظة   
 

التي يجب أن يدور حولها كل شيء ليست النقطة األساسية 
التقمص بحد ذاته بقدر ما هو استخدام الجسم المقترض225 
الذي هو نوع من التقمص يختلف عن ذلك الذي استخدمه 

: فرا الفينيقي. كتابهأرنولد في   

 هذا سيتيح أيضاً فرصة إلظهار النوعين اآلخرين من التقمص
:على سبيل المثال وهم  

ي الذي ال توجد فيه ذاكرة للشخصية القديمة (أ) التقمص العاد
الجسم النجمي جديد، و ألن  

(ب) االستثناء المتعلق بالجسم النجمي، مع، رغم ذلك، تشابه 
الحمل مع الحاالت العادية المألوفة، حيث يحتفظ الطفل بالجسم 

النجمي القديم وبالتالي يحتفظ بذاكرة الشخصية القديمة 
مة والمواهب والقدرات التي كان ارتباطه بالمعرفة القديبو

.د السابقويملكها في الوج  

 

 

                                                           

الجسد المستعار أو المقترض يعني تخلي حكيم عن جسده البالي  225
يستمر جسد طفل ميت من لحظات و -أو يستعار  –والضعيف ليحل 

 بالحياة.
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 فصل واحد

 

تجميع السكاندا   
 

الشهوات  (مبدأعند موت الجسد، يجمع مبدأ "كاما" 
والرغبات) السكاندا226 في الفضاء، أو عند والدة االيغو، تندفع 

.السكاندا وتتجمع لترافقه في الحياة الجديدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

البوذية تشير إلى 5 أنواع من السكاندا (أو تجمعات) تمثل كلية  226
الفيزيولوجية، التي تشكل الكائن المتجسد. –الخصائص النفسية   
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 فصل آخر 

نقاب عن الشمسكشف ال  
 

ر الحقيقية. يتم إخفاء هناك الشمس الحقيقية والشمس غي
الشمس الحقيقية بإناء من الذهب، ويصلي المؤمن بهذه 

المصطلحات "اكشف، يا بوشان، عن الوجه الحقيقي 
للشمس227"، إلخ. صوت (أو شيء آخر) يقول: (أنت هو 

الشمس  اإلناء) وعندئٍذ، يعلم اإلنسان أنه هو وحده يخبأ لنفسه
.الحقيقية  

لدرب الذي يوصل إلى بوشان هو المرشد ويشرف على ا
.الشمس . 

بركة الشمس والروح مسجونتان في وردة ذهبية أو في  
.قهرلوتس ذهبية بقلب ذاك الذي ال يُ   

ً  ال يتعلقموضوع الكتاب   .المعلم والطالبب دائما  

يقوم شخص في البداية بعمل مجهود في عدة حيويات معينة 
لحكمة. في قة عادية، ثم في واحدة منها يتقدم في العمر وابطري

يوم من األيام، عندما كان جالساً أمام معبد في مادورا، يموت 
ببطء ويرى في رؤية مشرقة، الحكماء من حوله يساعدونه، 

                                                           

تنويه للكلمات األولى من – غاياتري – األدعية الهندوسية الشهيرة  227
لمقال جودج عن هذا الموضوع في  رالموجهة للشمس الروحية. انظ

. 91لكتيب الثيوصوفي رقم ا  



505 

 

فسه، ثم تغطيه ظلمات ويرى أيضاً طفالً صغيراً يبدو أنه هو ن
.ةكثيفة. يولد بعد ذلك بالطريقة المعتاد   

حم ولكن مع نفس يتكرر هذا مرتين، في كل مرة يعبر فيها الر
.الجسم النجمي  

ثم يعيش الحياة الثالثة لغاية عمر التاسعة واألربعين228، ومن 
ثم يموت مرة أُخرى. هذه المرة يتلقى بنفس المساعدة ويختار 

.أجنبي في حالة االحتضارجسد طفل   

غادر ايغو الطفل يموت الطفل. وتتجمع السكاندا، وما أن ت 
الحياة ضعيفة: وتتجمع  الجسد المادي، حتى تصبح شرارة

.األسرة بجانب السرير  

يدخل من خالل نفس الطريق الذي سلكه العقل للرحيل، ويقوم  
إلخ.  إلخ،بتنشيط الجسد. التعافي، الشباب،   

.قترضجسده المُ هذا هو   

 

 

                                                           

قارن هذا مع ما قاله جودج للكولونيل أولكوت: (عشت في احدى  228
سنة في الهند، وكذلك عشت مرتين سابقاً، حوالي سنتين  91الحيويات 

أو ثالثة في كل مرة. أيضاًكما ترى، وكما أعتقد، لست شاباً أكثر منك). 
، 1832ولد عام  . اولكوت1931مجلة الثيوصوفي لشهر مارس من عام 

.1851وجودج في عام   
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2222تنويه رقم      

بعض الحوادث للكتاب      

 

تخدمه عبّاد النار في أيرلندا والجزر األخرى ج دائري يسبر -1
 -ي األزمنة الساحقة. هناك هيكل متصل به ذو تصميم غريب ف

كاهن وتلميذ مبتدئ. في أسفل البرج تدخل الناس مجمع المعبد 
في الجزء العلوي من البرج يوجد المبتدئ  يتحلل.الدين ألن 

الميت الذي، في مواجهة الشكوك المهيمنة، يتمسك باإليمان 
لنار في البرج مع وبالكاهن األكبر. واجبه هو الحفاظ على ا

األخشاب العطرية. ينظر إلى النار، إنها تحترق بشكل سيء 
ويبدو أن الخشب ال يزال أخضر. ينفخ عليها، النار تعود 

شتعال قليالً.  يسمع أصوات الناس تتجادل وصوت والبائعين لال
.النار تنطفئ ببطءتحت البرج. يذهب إلى البرج ويشاهد   

س جميالً ولكنه قوي، عيون إنه شاب ذو تعبير متفرد، لي
مركزة وشعر أسود طويل وله عينان ثاقبتان بلون رمادي غير 

ك يتدفق عادي لمثل هذا الشعر، بشرته ناصعة وذات نور متحر
منها. وجه حساس يحمر بسهولة، ولكن في بعض األحيان 

انت النار تموت. في هذه قاسي. بينما كان ال يزال ينظر، ك
م بالسن طويل القامة، عند الساللم اللحظة، يظهر رجل متقد

ثم الشاب  ،رالناويقف على الجانب اآلخر من البرج، يراقب 
رة تصميم قوية دون أن يدير نظره بعيداً للحظة. انها نظ

وجذابة للغاية. إنه طويل القامة للغاية، عيون بنية داكنة، شعر 
ويلة. رمادي، لحية ط  
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ار قد انطفأت يشعر الشاب بعينيه ويستدير ويرى أن الن
 بعيدة عنسحابة الدخان الصغيرة األخيرة  تحلقبالكامل، بينما 

.البرج  

نرى أول رد  الشاب،ينظرون إلى بعضهم البعض على وجه 
فعل يائس على االعتذار. ثم الفكرة الفورية بأن األعذار 

اآلن  -رف ما كان واجبه عقيمة، ألنه صبيانية، ألنه كان يع
كرابطة دائمة بين السماء واألرض  دوامة صغيرة من الدخان

ن تعود تتمكن العصور القديمة أ المجدي، أنعلى أمل، غير 
.بتأثير سحري  

يرفع الرجل العجوز يده، ويعمل إشارة لطرد المبتدئ من  
.البرج: (اذهب) الشاب ينزل  

ندي شاب مسلح لقمة في الجزء األكثر سخونة، ج -معركة  -2 
قد فاز، سواء انتصر أو انهزم األسنان، يقاتل كما لو كان 

ت سواء مات أو بقي على قيد الحياة.  أسلحة غريبة، أصوا
وغيوم. جريح، يتدفق الدم. هذا هو شاب البرج. يذهب إلى 
السرير، ويصبح سجين. في الزنزانة، مدان، ألنهم يخشون 

بقايا الدين القديم واإليمان قوته الروحية. الصراع بين آخر 
.األناني الجديد  

لتنفيذ اإلعدام. اثنان من الجالدين يقيدانه ويقفان  الشاب تم أخذ
 وراءه.

يحمل كل منهما سالحاً طويالً مستقيماً ذو شفرة مستديرة  
ملفوفة حول الرقبة. إنهم يقفون على جوانب متقابلة ويضعون 

العنق مثل اثنين من  هذه الشفرات المنحنية الحادة المساك
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أسه ينفصل بعنف لالشمئزاز: رالعالقات. يصدر صوت مثير 
بالقرب من الكتف ويترك حافة مشوهة. الجسم يتأرجح 

ويسقط. هذه هي الطريقة التي ينزعوا بها روح نبيلة، معتقدين 
أنه بهذا األسلوب ستبقى الروح مقيدة في المجال النجمي 

.لألرض لعدة قرون  

هو الشاب. يقترب من رجل عجوز (عجوز البرج  أيضاً هذا -3
نه). يمسك الشاب في يده برشامان وورود نوه سابقاً عالم

 ويُظهر البرشامان ويطلب تفسيرات.

 يقول الرجل العجوز: " ليس اآلن": عندما أعود، سأقول لك".

 ن.ب: احتفظ بهذه يوليوس.

 و.ك.ج.

.ز.ل.ز  
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 تنويه إضافي
 

ن المالحظات تحمل كعنوان كلمة "كتاب". السلسلة الالحقة م
ا أربعة أسطر من االختزال. بعدها هذه الكلمات: ثم تبعه

"حوادث موصوفة بصور حياته في العصور الثانية، األبراج 
المعركة، الموت: البحث عن المعرفة والشعور المعبر عنه في 

الزهور. "كان أوزيبيو رودريغيز دي أونديانو229 كاتب عدل 
يا وجد بين آثار والده العديد من البرشمان أو في إسبان

المخطوطات القديمة المكتوبة بلغة غير معروفة له. اكتشف 
أنها كانت باللغة العربية، ولكي يفهمها، فقد تعلم تلك اللغة. 

".أنها تحتوي على القصة  

. فقطليس المقصود مساررين، بل ليتون  - [ن.ب].  

و واحد فقط من الرفاق ونديانو ليس إال هإن اوزيبيو دي ا
بانيا والذين يبحثون عن النور مثل القدامى المولودين في إس

.نيقوديموس  

نعم. - [ن.ب]  

في مخطوطات والده تأكيداً لما كان  يجد اوزيبيو اونديانو
.يخبره به غالباً حيازته للجسد . 

.نعم –[ن.ب]    

في الجسد لم يعط اسمه ألحد أبداً وليس له الذي الشخص  
 اسم.

                                                           

 قارن بين أسماء القلم للسيد جودج، "اوزيبيو" و "اونديانو". 229
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طة شخص بواس مرويةنعم!  أليس كذلك؟ قصة سيرة ذاتية؟ 
 ذلك هو ال، ألن من قبل معجب الذي اشتبه بشيء؟ ؟قد أُصيب

 روايتهادليل على اإلشاعات، الدليل غير مكتمل، في حين أن 
. من عقل معتوه خيالمن أو ببساطة  ة،صحيحأنها إما  ،نفسهب

ً األفضل أن تكون  .د آخربيمن أن تكون أداة  معتوها  

ه كان هو الشاب انتبه للبرج ولموضوع الرأس المقطوع، أن
وبعد سقوط رأسه، فهو يتجول في كاما لوكا230، وهناك سيرى 

الذي قُتَِل على البرج بعد فترة وجيزة من  -الرجل العجوز 
الرجل العجوز أنه سيشرح له كل شيء  أخبرهانطفاء النار. 

.عندما يعودون إلى األرض  

من البرج، ويبحث عن والدة جديدة، لغاية اليوم يتجول بالقرب 
 الذي يرى فيه أشكاالً تظهر فجأة وتختفي. ال يرتدون مالبس

مثل مواطنيه هناك. يبدو أنها ودية ومألوفة. واحد منهم يطلب 
منه المجيء معهم، ولكنه يرفض. هي أقوى منه، ومع ذلك 

 وبدون القوة، يظهرون له قوتهم. 

ما يتحدث إليه أحدهم من جديد، فهو ال وفي أحد األيام، عند
ض، ما لم يخبره أحد أنه يجب عليه الرحيل. سمع يزال يرف

أنه لم يسمع مثيله من قبل. هذا الصوت صوت جرس وك
يخترقه بالكامل باهتزازاته، ويبدو له أنه يكتشف آفاق الماضي 

  .الغريب، وعلى الفور يوافق على الرحيل

                                                           

مجال خبر نفسانية، قريب للعالم المادي، حيث يمكن لنفوس األموات  230
الثقيلة بالشهوات غير المسيطر عليها، أن تصبح فريسة لصور ولطاقات 

كاما. –كثيفة مرتبطة بالرغبة   
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رجل البرج العجوز، الذي إلى جنوب الهند ويرى  ونيصل
ية عن الموضوع المحرق الرق أو مرة ثان يخاطبه ويسأله

البرشمان. ما زال الرجل العجوز يقول نفس الشيء ويضيف 
أنه كان من األفضل أن يعود إلى العالم في هذا المكان. الظالم 

.والصمت. النهار واضح ودافئ. غياب المطر  

فق باطنياً على تحمل بعد أن استمع إلى الرجل العجوز، وا 
تهب عاصفة قوية، وتهطل األمطار ا قريب، الحياة هناك، وعم

بغزارة، وشعر بأنه محمول على األرض وفي ظالم عميق. 
.النباتاتنمو إنه صوت  ،صدر صوت مدوي من حوله  

إنه حقل أرز مرصع بالسمسم. الرطوبة تنحدر وتتسبب في 
محبوس في النمو، يرى حوله، كل شيء هو حركة وحياة. 

ظ.في منزل براهمانلقد ولد مجال أرز قليل، يرثي مصيره.   

من خالل  -هل يجب التعمق في مسألة التقمص  -[ن.ب]  
 السحب والمطر والبذور، وبالتالي إلى بذرة اإلنسان231؟

إنه هو الشاب. إنه يعرف الكثير. مات في التاسعة عشرة. 
أرض  أشكال غريبة حول سريره قد أمسكته. أعادوه إلى

قد مرت عصور  األبراج. لقد تعرف عليه من جديد ويجد أنه
منذ انطفاء النار. كان يعاين في الهواء أشكاالً غريبة ويرى 

ا إلى هذه باستمرار يداً، يد تشبه القدر، والتي تشير بإصبعه
الجزيرة. اختفت األبراج والمعابد والمعالم األثرية. كل شيء 

ينة مأهولة بالسكان، وبقدر تغير. أصطحبته األشكال إلى مد
يرى فوق منزل اضطراب كبير في الهواء. اقترابه منها، كان 

                                                           

 تمت اإلشارة إلى صيرورة التقمص في – شاندوغيا اوبانيشاد. 231
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وأشكال تتحرك. ومضات مشرقة وكومة تشبه الدخان. يدخلون 
بي كان متروك لعذاب الغرفة وعلى السرير هناك شكل ص

االحتضار والعائلة كانت تبكي. يسأله مرشدوه عما إذا كان 
د الذي على وشك التخلي عنه يقبل باستعارة هذا الجس
دمة محفلهم. هو قد وافق. لقد حذروه واستخدامه من أجل خ
.من المخاطر واألخطار  

توقف تنفس الصبي واغلق عينيه، وانطفأ الوميض (الجسد). 
يرى الدم يتباطأ. إنهم يدفعونه ويشعر أنه بالظالم من جديد. 

فى مع عاش الطفل من جديد. الطبيب متفائل. "نعم، سوف يتعا
لة. التغيير في بعض الشيء من العناية". انه يتعافى بسهو

.الخ بيئته،شخصيته وطباعه. ال يشعر بالراحة في   

المكان في الهند حيث ذهب بعد الموت فجأة (كيف؟). مبنى 
أبيض كبير. رخام المع من النور. درجات وأعمدة. ثقب به 

تعين توهج مصفر يشبه الماء. تعليمات بشأن العمل الذي ي
عن جسد لالقتراض. القيام به والرحلة إلى بلد البرج، بحثاً 

هجرها مستأجريها، ويمكن لها تعليمات بالنسبة لألجسام التي 
أن تعيش من جديد إذا كانت مفهومة جيداً ومتصلة جيدا بروح 
جديدة. الحظ الفرق بين مثل هذه الوالدة والوالدة العادية حيث 

ة الجسم، وبين حاالت معينة تكون للروح هي فعلياً صاحب
ن لم تتخلى النفس عنهم، ولكن حيث يعيش ألجساد الحمقى الذي

الخارج فعلياً. ال يتم استخدام األجسام المجنونة ألن  المالك في
اآللة نفسها قد أصبحت سقيمة ومعطلة وستكون عديمة الفائدة 

.لروح رجل عاقل  
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لهم من يوليوس، احتفظ بهذه االرشادات. سأرس -مالحظة. 
ي حتى أتمكن من وقت آلخر. ولكن قبل أن تغادر، اعيدهم ل

لنمط والمخطط. الفكرة متابعة خيط مسارهم. يمكن تغيير ا
.األساسية هي في العنوان الذي أعطيته لك  

للتنويه: ال كائن لم يعيش بوعي الحياة المزدوجة إلنسان يمتلك 
عرفة نوع م له، يستطيعجسداً ويستخدمه عندما ال يكون ملكاً 

هو في حالة مشابهة.  األلم الذي يضغط غالب األحيان على من
م الذي أستخدمه حالياً. كان أنا لست المالك األصلي للجس

لشخص آخر وقد استخدمه لفترة قصيرة، ولكن في اللحظة 
الحرجة من المرض، تخلى عنه شاغله هنا لدفنه، وكان من 

الجسد وعملت على الممكن أن يدفن بشكل فعال لو لم أخذ هذا 
اً سحبه بعد عدة سنوات من تنشيط طاقاته المنهارة، وأخير

لكن المالك األول لم يبق  والحوادث، االختبارات بسبب المرض
.هناك لفترة كافية لزرع جراثيم المرض المزعجة  

لقد ترك إرثاً جيداً من دم األسرة وتحمل رائع. أن اضطراره 
يفه بشكل جيد مع الحياة يبدو إلى ترك هذا النموذج الذي تم تكي

ال إذا كان لم يعد بإمكانه استخدامه، مريض أنه غير متوقع، إ
يم، ألغراضه الخاصة. أو سل  

على أي حال، إنه ملكي اآلن، لكن في البداية اعتقدت أنها 
أتخذ  أالكانت عملية استحواذ جيدة، لكنني غالباً ما تمنيت 

ي أن أدخل للحياة جسد إنسان آخر، لكنني كنت أفضل بالحر
.بطريقة عادية  
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تابللك حادثتان  
 

 حادثة الرسالة والصورة
 

 ً  د). لقكان هناك رجل عجوز غريب جداً (أضف وصفاً كافيا
أرسل لي كرتون صغيرة عليها صورة ورأس، وفوقها وضعت 

ن الورق ورقة رقيقة مطوية وملصقة على الجزء الخلفي م
ل عما إذا كان بإمكاني رسالته، يسأ يحدودها. فالمقوى على 

صورة التي رأيناها من خالل أن أخبره بأي شيء عن ال
.الورقة  

وفي الحال  تملكني فضول كبير، فقمت برفع الورق الرقيق
دائرة حمراء تحيط بالرأس تبدو مطبوعة بمرورها على الورقة 

من الجانب المعاكس على الكرتون. في لحظة معينة، تحولت 
ن األسود وكذلك فعلت المساحة الداخلية هذه الدائرة إلى اللو

بما في ذلك الرأس الذي تم طمسه. في وقت ثاني، بدا  بأكملها
لت فيها النيران في الداخل، ثم أن الدائرة الحمراء قد اشتع

أحترق الجزء المشمول بالكامل. عند فحص الورقة الرفيعة 
 كما لو كان ذلك دائرة،على الجانب المعاكس كانت هناك آثار 

.نتيجة اللصق  

دائماً. عرضت هذا  ئتهايتم مكافضحك وقال إن الفضول ال 
 إنهم الشيء على العديد من الكيميائيين في باريس، الذين قالوا

ال يعرفون أي مادة من شأنها أن تسبب ذلك. قال الكيميائي 
القديم في أيرلندا إنه قد يتم تحرير شيء مدمر جداً يدعى 
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يعطي هذه النتيجة، لكنه كان مجرد الفلورين بهذه الطريقة و
.خاص بعمل الكيميائيين والمحللين موضوع أو شيء  

في رحالته، التقى السيد  الكتاب:من قبل جامعي  ةالحظم[
جودج بالعديد من األشخاص الغريبين وشاهد بعض الوقائع 

المدهشة وغير العادية. قد يحدث أحياناً أنه يروي إحدى هذه 
الرواية، ولكن دائماً بهذه الطريقة غير  الوقائع لكي تُدرج في

ملة والغامضة. عندما يطالبونه بأن يقول المزيد، كان المكت
رأسه قائالً: "ال، يجب على األخوة الصغار أن يبتسم ويهز 

].يكملوه  
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 حادثة ثانية
 

الحالي على  كان المعبد الموجود في موقع مدينة كونجيفرام
نة الرسميين جميعهم جاهزين للحفل. وشك تكريسه، وكان الكه

الت بسيطة عند وضع حجر األساس، ولكن هذا أقيمت احتفا
كان يتجاوز تلك المناسبة في األهمية. تجمع عدد كبير من 

المصلين ليس من أجل إرضاء الفضول، ولكن من أجل 
ومألوا الصرح الحصول على الفوائد الروحية لهذه المناسبة، 

يع الدخول. وهكذا اضطررت للوقوف حتى أنني لم أعد أستط
المدخل، وكان ذلك، كما اكتشفت فيما بعد  على بجانب باب

أفضل مكان يمكن أن أختاره لو كنت قد عرفت مقدماً بما كان 
سيحدث. قبل أيام قليلة، وصل عدد كبير من الزاهدون 

لكن لم يفكر أحد في المتجولون إلى مخيم بالقرب من المعبد، 
نهم قد اعتادوا على رؤية مثل هؤالء األشخاص. األمر كثيراً أل

لم يكن هناك شيء غير طبيعي في هؤالء األشخاص، وكل ما 
يمكن قوله هو أنه كان هناك نوعاً من الجو الغامض والسراني 

يحيط بهم. وأعلن طفل أو طفالن أنه في إحدى األمسيات، لم 
على  من الزوار في معسكرهم، وال أي دليليتم العثور على أي 

.أن هؤالء الرجال كانوا هناك  

م تصدق ذلك، ألن الزاهدون كانوا هناك كالمعتاد لكن الناس ل
في صباح اليوم التالي. قال رجالن عجوزان في المدينة إن 

في "شكلهم الوهمي"، ولكن كان هناك  ديفاالزوار كانوا 
الكثير من اإلثارة حول الطقوس الدينية للتكريس بحيث يتم 

ن لكثير من التفكير في هذا الموضوع. ومع ذلك، فإالسماح با
.الوقائع قد أثبتت أن العجوزان كانا على حق  
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في اللحظة التي كان الناس في المعبد يتوقعون وصول الكهنة 
ة الزهاد بالكامل عند الباب مع رجل رائع إليه، ظهرت مجموع

يشبه الحكيم، ودخلوا الصرح بالطريقة  -على رأسهم  -
 األخيرون عند ينزعج هؤالءلمعتادة للكهنة، ولم الرسمية ا

وصولهم للمعبد، بل سرعان ما اتخذوا األماكن التي بقيت 
متاحة لهم، قائلين ببساطة عن الزهاد: "إنهم ديفا". واصل 

االحتفاالت والطقوس، وطوال هذا الوقت، كان هناك الغرباء 
و نور يمأل المبنى وكانت هناك موسيقى تأتي من الجو، تطف

.على رؤوس المصلين المندهشين  

ت لهم للذهاب، لقد تبعوا جميعهم بصمت إلى عندما حان الوق
الباب. كان بإمكاني رؤية الداخل، وبما أنني كنت على الباب 

لخارج أيضاً. جميع الزاهدون وصلوا إلى فقد كنت أرى ما في ا
المدخل، لكن لم يُِر أي شخص يتجاوزه، ولم يعد أحد يرى أيٌّ 

.م في المدينةمنه  

هذا هو ظهورهم األخير، ألن  لقد تبخروا عند عتبة الباب. كان
ظل عصر الظالم كان يهيمن على الناس، ومنع مثل هذه 

المحادثة المشاهد في المستقبل. كان الحدث هو موضوع 
.لسنوات، وتم تسجيله كله في أرشيفات المدينة  
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 في جسد مستعار
 

يجب أن أخبرك232 أوالً بما حدث لي في هذه الحياة الحالية 
اة أروي لك الوقائع المتعلقة بالعديد من ألنه في هذه الحي

 الحيويات األُخرى. 

 لقد كنت طالباً بسيطاً في فلسفتنا السامية النبيلة على األرض
في مختلف البلدان، وبعد ذلك طورت في نفسي الرغبة في 

 حيان من قبلفي كثير من األالعمل. لقد توفيت مرة ثانية، كما 
ومع مرور الزمن، جاء  وقد ولدت من جديد في عائلة راجا،

.الوقت المناسب للجلوس على العرش بعد وفاة الراجا  

بعد عامين من هذا الحدث المحزن، جاء إلّي يوماً أحد كبار 
السن من البراهمان المتجولين وسألني عما إذا كنت مستعداً 

ي من حيوياتي الماضية طعتها على نفسلمتابعة عهودي التي ق
لقيام ببعض األعمال من أجل معلمي من ماضي بعيد، والذهاب ل

رحلة القديم في أرض غريبة. اعتقدت أن األمر ليس سوى 
.، لذلك وافقتفقط  

أجبته، "لكنها ليست مجرد رحلة. سوف يسبب لك  حسناً" 
اليوم هنا، هذه ذلك أن تكون هنا وهناك كل األيام والسنوات. 

ن هناك ". " حسناً"، أجبت، "حتى هذا سأفعله، أل الليلة
".عهودي كانت بدون شروط والمعلم يأمر  

                                                           

فيما يتبع هنا، قام جودج بإعادة أخذ التنويهات السابقة بإعطائهم  232
 هذه المرة شكل يبدو أنه نهائي لهذا الحدث.
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عرفت هذه األوامر، ألن البراهمان القديم أعطاني العالمة 
المميزة على جبيني. (كان قد أخذ يدي، وغطاها بقطعة قماش 

ل ورسم عالمة في كفي تحت قطعة القماش وأظهرها بشك
.نيخطوط من نور أمام عي .  

تعلمون العادة  ذهب بعيداً دون إضافة أي كلمة ثانية كما
وتركني في قصري.  -ويفعلون ذلك في كثير من األحيان 

المخلص بجواري.  فقط جوبالضربتني الحرارة، وكان هناك 
حلمت وظننت أنني بجانب سرير طفل صغير، صبي في أرض 

كأنهم أجنبية غير مألوفة بالنسبة لي، فقط أن الناس بدوا و
كما لو كان يموت  حسب معرفتي، أوروبيين. كان الصبي راقداً 

.وكان كل األقارب بجانب السرير  

انتابني شعور غريب ال يقاوم لالقتراب من الطفل، وبلحظة 
شعرت في هذا الحلم كما لو كنت على وشك فقدان الوعي. 

على السجادة  -بادئ ذي بدء استيقظت في قصري الخاص 
النوم، مع عدم وجود أحد سوى جوبال بالقرب  التي غلبي فيها

دون ضجيج سوى عواء ابن آوى بالقرب من حدود  مني
".كم من الوقت نمت؟ جوبال،. قلت: "القصر  

خمس ساعات، يا معلمي، منذ أن ذهب البراهمان العجوز "
 والليل انتهى تقريباً، سيدي".

كنت على وشك أن أسأله شيء آخر أيضاً، ولكن من جديد،  
الغريب  لنوم سيطر على حواسي وبدأت أحلم بالطفل الصغيرا

.وهو يموت  
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أشخاص آخرون، وكان هناك لقد تغير المشهد قليالً، وجاء 
طبيب، وكان الصبي ينظر إلي وهو يحلم بوضوح شديد كما لو 

كان ميتاً. كان الناس يبكون، وركعت والدته بجانب السرير. 
.وضع الطبيب رأسه على صدر الطفل لحظة  

ن الجسد وفكرت ، فقد انجذبت مرة ثانية بالقرب ميبالنسبة ل 
هم ال يالحظوني على بالتأكيد أن الناس كانوا غريبين، ف

اإلطالق. لقد تصرفوا كما لو لم يكن هناك أي شخص غريب 
 ونظرت إلى مالبسي ورأيت أنها من الشرق وغريبة عليهم. 

.لطفلكان يبدو لي أن خط مغناطيسي يسحبني إلى شكل ا   

بتسم.اقفاً. كان يعندئٍذ رأيت بجانبي البراهمان العجوز و  

قال: "هذا هو الطفل، وهنا يجب أن تفي بجزء من عهودك. 
اآلن! ال يوجد وقت نضيعه، الطفل ميت. هؤالء الناس  أسرع

 القاتلةيعتقدون انه بالفعل جثة. ترى الطبيب أخبرهم بالكلمات 
"."لقد مات  

ن البراهمان العجوز وضع يديه على نعم، كانوا يبكون. لك
سي أنني أنام في حلمي. للمسته، فشعرت بنف رأسي، مخضعني

الحلم.  ضمنحلم   

لكنني استيقظت في حلمي، ولكن ليس على حصيرتي مع 
جوبال بالقرب مني، بل كنت هذا الفتى. نظرت للخارج من 

خالل عينيه، وبالقرب مني سمعت كما لو أن روحه قد انزلقت 
مرة ثانية الصعداء. استدار الطبيب  ةديتنه صدور ألثير معإلى ا

.ونظرت له -عيناه  -وفتحت عيني   
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أصبح وجهه شاحب. سمعته يدمدم قفز الطبيب من مكانه وقد 
ألحدهم همساً "إنها حركة عصبية تلقائية233". اقترب منه 

  العين.وأنذهل للذكاء الواضح في تلك 

جسد مرر يديه فوق هذا اللم يكن يرى البراهان العجوز وهو ي
رت منه بأمواج كبيرة من الحرارة الذي كنت فيه والذي شع

.أو فوق الصبي -والحياة تدور فوقي   

ومع ذلك بدا كل هذا حقيقياً كما لو أن هويتي مدمجة في الولد. 
بدا أن أحالم غامضة كانت تجتاز  ذلك،كنت ذلك الفتى ومع 

اك من جديد، وكان ذهني على مستوى آخر حيث ظننت أنني هن
لكن هذا يجب أن يكون حلم لدي خادم مخلص يدعى جوبال، و

 وهذا هو الواقع.

ألني لم أر أمي وأبي والطبيب العجوز والممرضة لفترة طويلة  
.قعبالطبع كان هذا هو الوا نعم، األطفال؟في منزلنا مع   

ثم ابتسمت بشكل خفيف، حيث قال الطبيب: "يا للروعة. لقد 
".ة. لديه حظوظ بأن يحياعاد للحيا   

البطيء، وأنوه إلى أن التنفس قد بدأ  لقد كان يشعر بالنبض
وأن هذه الحيوية قد بدت تعود مرة ثانية للطفل، لكنه لم يكن 

العجوز في جسده الوهمي وهو يرسل تيارات  البرامانيرى 
اء الحياة على جسم هذا الصبي، الذي يحلم أنه كان راجا هو

دعى جوبال. ثم، في الحلم، بدا أن النوم قد مع خادم مخلص ي
ر علّي. أحسست بالسقوط، سقطت، اخترقت ذهني سيط

                                                           

اعتبر الطبيب أن – تنهيدة – الطفل الميت هي مجرد انعكاس عصبي  233
 تلقائي.
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وبنهوض سريع، استيقظت في قصري على حصيرتي الخاصة. 
استدرت لمعرفة ما إذا كان خادمي هناك، ورأيته يقف وكأنه 

.ء بالحزن أو الخوف عليّ ملي  

.كم من الوقت نمت مرة أُخرى؟" جوبال،"  

 سيدي، وخفت أن تكون قد ذهبتيا  آخر مجرد صباح "إنه 
  إلى ملكوت - ياما234 - وتركت جوبال هنا".

ال، لم أكن نائماً. كان هذا حقيقة واقعية، هذه المملكة الخاصة 
األيام، إال أن حلم الصبي بي. هكذا مر هذا اليوم كما كانت كل 

الصغير في أرض أجنبية تبادر إلى ذهني طوال اليوم حتى 
مرة ثانية  ليلة التي شعرت فيها بالنعاس أكثر من المعتاد.ال

.كنت أنام وأحلم   

، كان الصباح. اآلن في نفس المكان والمنزل نفسه، ولكن هناك
حنى يا له من حلم غريب ظننته!  جاء الطبيب مع والدتي وان

:فوقي، سمعته يقول بهدوء  

طيع أن نعم، سوف يتعافى. النوم الليلي جيد. خذوه، عندما يست
".العشب يذهب، إلى البالد، حيث يتفرج ويمشي على   

بينما كان يتكلم، رأيت وراءه شكل رجل ذو مالمح غريبة 
ويلبس عمامة هندوسية. كان يشبه صور البراهمان التي 

رأيتها في الكتب قبل مرضي. ثم ضعت في موجة أفكاري وقلت 
كل  لوالدتي: "كان لدي حلمان لمدة ليلتين، نفس الشيء في

أحزن  مخلصاً كنتمنهما. حلمت أنني كنت ملكاً ولدّي خادماً 

                                                           

 إله الموت بالهندوسية، 234
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الهما عليه، كما أنني قد أحببته كثيراً، ولكنه كان مجرد حلم وك
 قد اختفيا".

 قالت لي والدتي: " نعم، نعم يا حبيبي".

وهكذا ذهب ذلك اليوم كما تمر األيام مع األوالد المرضى. وفي  
ماً بعمق كصبي في أرض وقت مبكر من المساء، كنت نائ

لم أحلم أكثر من أن أكون ملكاً، وكما أجنبية، في حلمي، لكنني 
كان الحال من قبل، أصابني إحساس بالسقوط لغاية استيقاظي 

هو جالس من جديد على حصيرتي في قصري مع جوبال و
.بالقرب مني   

قبل أن أتمكن من النهوض، دخل البراهمان العجوز، الذي كان 
.جوبال للخارج فأرسلتيداً، دخل من جديد قد ذهب بع  

تحلم بأن تكون  تعود لن صبي،عندما تصبح ما"، قال "يا را
راجا، لكن اآلن يجب أن تعرف أنه كل ليلة، كملك نائم، أنت 

في أراض أجنبية. مستيقظ كولد ستكون   

 أحسن واجبك وال تفشل. سوف يستغرق األمر بضع سنوات
هي توقف أبداً، بل ت لنعب، التي ال تت الزمن مركبة لكن

.ثم مر عبر الباب المفتوح ،كلماتيمستمر. تذكر   

لذلك عرفت أن هذه األحالم عن صبي أجنبي مريض لم تكن 
مجرد أحالم، لكنها كانت ذكريات، وكان محكوم علّي كل ليلة 
بإحياء هذا الطفل الصغير الذي قام للتو من القبر، كما اعتقد 

 أهله. 
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قله، ولسنوات عديدة، لن يتعرف على لكنني عرفت أن ع
الواقع دائماً أنه كالغريب في محيطه، ألنه في  رنفسه، وسيشع

 (حسبهذا الفتى هو أنا نفسي (من الداخل) وهو  سيكون
المظهر الخارجي) ال يرى أصدقاؤه أنه قد رحل وأن آخر قد 

.اتخذ مكانه  

ت في كل ليلة، وأنا نائم كراجا، الذي كان يستمع إلى كلما
أتعلم كيف أعيش  نالحكماء، سأكون صبياً أجنبياً جاهالً، إلى أ

حياة اثنين في آن واحد، على مدار سنوات طويلة وبجهد 
 مستمر دون كلل.

ومع ذلك، بدا لي األمر رهيباً في البداية على الرغم من أن  
حياتي في تلك األرض األجنبية كطفل لن تكون مضطربة بأحالم 

.كراجا مستقلةة غامضة بطاق  

يقظ على حصيرتي، أن يتوجب علّي دائماً عندما است هإال أن 
أتذّكر بوضوح فيما بدا لي في البداية أنها مجرد أحالم فقط 

حيث كنت نفسي ملكاً، مع معرفة واعية حية بأنه، بينما كان 
خادمي المخلص يسهر على شكلي ونموذجي النائم، كنت 

.كالريح جامحمتنكر في جسد مستعار،   

بائس كون سعيداً، لكن كملك، سأكون هكذا، كصبي، قد أو
.للغاية، ربما  

وبعد ذلك، وبعد أن أكون قد اعتدت على هذه الحياة  
المزدوجة، فربما يسيطر ذهني وعاداتي األجنبية على جسم 

الصبي، عندئٍذ، ألن يزداد األلم في هذا الوجود بسبب الصراع 
؟مع بيئة في حالة حرب مع المفكر بداخله  
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 -، ووقت األب ي تم التعهد به يجب الوفاء بهلكن النذر الذ 
يستهلكها. الزمن، سوف يستهلك كل شيء، حتى القرون  
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 مالحظات عن السيرة الذاتية
 

 تم توسيع خالصة حياة السيد جودج من قبل جاسبر نييماند
بشكل كبير في هذه الطبعة من الرسائل، مع إضافة مواد من 

ج، والتي يته المكونة من أربعة أجزاء من وليام كوان جودروا
جورج الثيوصوفي اإليرلندي) التي نشرها (نُشرت في مجلة (

.1896 روسل) بدءاً من فبراير  

هذه القصة، هي نفسها حتماً ملخص بشكل واضح عند إعداد  
.ي من الرسائلالكتاب الثان  

ة أيضاً إلى تمت إطالة جميع االقتباسات تقريباً، مع اإلشار
بدأت عامها األول تحت  النصوص الكاملة لمجلة الدرب (التي

اسم الثيوصوفي) حيث استمرت مقاالت عن السيد جودج من 
طالبه وأصدقائه في الظهور لمدة ثالثة أشهر. تمت إضافة 

المقاالت ذات الصلة بشكل بعضها هنا، وكذلك بعض الرسائل و
.خاص  

 ودججو. ك.  ن بعض كلماتكما أن هذا القسم لن يكتمل بدو
لسيدة بالفاتسكي. تجدد العالقة بين لقائه األول مع ا ووصف

و. ك. جودج، الذي  –بالفاتسكي و "صديقها وأخوها وابنها 
.يتحدث عن نفسه  

لفترة إنها عينه التي جذبتني، تلك التي كنت قد عرفتها منذ 
طويلة. نظرت إلّي كتقدير في الساعة األولى من اليوم ولم 

 وابات فلسفيةتتغير تلك النظرة أبداً. لم أكن أقف أمام استج
وليس كإنسان يبحث عن أنوار تم اظالمها من قبل المدارس 
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والنظريات الخيالية، بل كإنسان يتجول عبر عصور الحياة 
يظهروا حيث تم  كان متجوالً يبحث عن أصدقاء يمكن أنو

 إخفاء الرسومات الخاصة بالعمل.

للنداء، استجاب، حيث كشف عن الخطط مرة  ووفقاً إلخالصه 
ولم يعلن أي كلمات لشرحها، فقد ذكرها ببساطة ثانية 

ومواصالً المهمة. كان األمر كما لو كان في اليوم السابق قد 
غادرنا فيه بعضنا البعض، ولم يترك لنا سوى القليل من 

 لتفاصيل لمهمة مشغولة بهدف مشترك، كان مدرساً وتلميذاً ا
سه، لكن يراً وأخاً أصغر سناً، كالهما مرتبط بالهدف نفأخاً كب

مع القوة والمعرفة التي تنتمي إلى األسود والحكماء. لذلك، كنا 
.أصدقاء من البداية، وشعرت باألمان  

ك هـ. ُوِلد ويليام كوان جودج، ابن أليس ماري كوان وفريدري
تم . كان والده يه1851أبريل  13جودج، في دبلن، أيرلندا، في 

في وقت مبكر بالروحانيات وتلميذ بالتصوف. توفيت والدته 
جداً عند والدة طفلها السابع. نشأ الصبي في دبلن حتى عامه 
الثالث عشر، وذهب مع والده عندما تم نقل األب إلى الواليات 

، عن طريق استعارة السفينة المتحدة مع أبنائه بدون األم
تي وصلت إلى ميناء اينمان لينيريك، "مدينة ليمريك"، ال

.1864يوليو،  14نيويورك،    

ليس هناك ما يمكن قوله عن طفولة ويليام، على الرغم من 
وهو مرض  -أننا نسمع عن مرض ال يُنسى في سنه السابعة 

قاتل مفترض. أعلن الطبيب أن المريض الصغير سيموت، ثم 
أعلن موته، ولكن أثناء هيمنة الحزن الذي أعقب اإلعالن 
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ما يرام  يء علىَف أن الطفل قد عاد إلى الحياة وأن كل شاكتُشِ 
 بالنسبة له.

خالل فترة النقاهة، أظهر الفتى المهارات والمعرفة لم يسبق  
له مثيل تعلمها أو سبق وظهرت عليه، حيث تعجب واستجوب 
األكبر منه حول متى وكيف تعلم كل هذه األشياء الجديدة. بدا 

كان عليه أن يكمل دراسته من  هو نفسه، ولكن ليس هو نفسه.
الرغم من أن أحداً لم يعلم أنه قد سبق له  قبل عائلته، وعلى

وتعلم في أي وقت مضى أن يقرأ235 ، بعد فترة النقاهة في 
الصف الثامن، وجدناه يلتهم محتويات كل الكتب التي يمكن أن 

، قراءة قراءة الدماغيحصل عليها فيما يتعلق بالمسمرية، علم 
وردي تعاليم جمعية الصليب ال وكذلك ، الدين، السحر،الطبائع

واستغراقه العميق بكتاب الوحي والكشوفات، في محاولة 
.الكتشاف معناه الحقيقي  
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 وليام كوان جودج
 

ربما لم تكن الرابطة المغناطيسية التي تم تجديدها فجأة في 
بنية مرضه حيوية بالكامل جسدياً، حيث لم يكتسب الصبي أبداً 

ن ال يُقهر ومثابراً صلبة. دون أن يكون مريضاً، كان هشاً، ولك
  عمره.بطريقة تبدو أكبر من 

حكاية طفولته توضح هذه الصفات. كان مع األوالد اآلخرين 
حافة مجرى مائي. سبح رفاقه إلى جزيرة بعيداً عن على 

الشاطئ، حيث ضحكوا وسخروا من رفيقهم الشاب، الذي لم 
ة. قلب ويليام كان يحترق فيه. فغطس في الماء يستطع السباح

ازماً على الذهاب إلى هذه الجزيرة أو أن يموت.ع  

وبمجرد خروجه من عمقه، سمح لنفسه بالغرق، وضرب  
بضع خطوات على مجرى النهر، ثم ارتفع القاع، واتخذ 

بالطبع، وهكذا استمر، يغرق بإرادته، ويمشي بالقاع خطوة أو 
لية عدة مرات، وبالتالي يغرق، يرتفع خطوتين، وكرر العم

ع بالمشي بالقاع، وخاصة، حابساً أنفاسه، حتى يغرق، يسر
وصل بالفعل إلى حافة الجزيرة ليسحبه رفاقه وهو نصف فاقد 

لعبة مذهلة. ال شيء يمكن أن يكون أكثر هناك سمة الوعي. 
.لجودج أكبر من ذلك  

ي فندق جودج الكبير، مع أطفاله، عاشوا لفترة قصيرة ف
رك، ثم في الشارع ميرشان القديم في شارع كورتالند، نيويو
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العاشر، ثم في بروكلين. بدأ وليام العمل في نيويورك ككاتب 
جورج ب. أندروز، الذي عدل، ثم انضم إلى مكتب المحاماة 

أصبح فيما بعد قاضياً في المحكمة العليا في نيويورك. هناك 
الده الذي توفي بعد فترة درس الولد القانون وهو يعيش مع و

ن القانونية، أصبح وليام ك. جودج وجيزة. عند بلوغه الس
. 1872مواطناً للواليات المتحدة في أبريل   

في نقابة المحامين في في مايو من نفس العام، تم قبوله 
نيويورك. إن صفاته البارزة كمحاٍم في ممارسة القانون 

ه واستمراره التجاري، والتي أصبحت تخصصه، هي صرامت
تسبت احترام أصحاب غير المرن ومجموعة أعماله التي اك

ثم سنقوله في وقت  سابقاً،العمل والعمالء. كما قلنا عنه 
:الحق  

ساخنة حمراء من هنا إلى  كان جودج يمشي فوق محاريث"
".الهند للقيام بواجبه  

، حيث ، تزوج من إيال.م. سميث من بروكلين1874في عام 
هي فتاة مليئة بالسحر واألمل الموعود، وكان أنجبت طفلة، و

تها في طفولتها مصدر حزن عميق لفترة طويلة، رغم أنه مو
حزن صامت. كان السيد جودج، على وجه الخصوص، محباً 

 كبيراً لألطفال ولديه موهبة جذبهم حوله. 

 إذا كان يرسم على سطح قارب بخاري، فإن األطفال يتجمعون
عليه أو يجلسون حيث  يستندواحتى قتربون أكثر فأكثر، وي

وفي كثير من األحيان يفعلون ذلك حتى قبل  -يمكن الراحة 
مالحظته لوجودهم. رحب به أطفال أصدقائه دائماً بفرحٍ وكان 

في وسط  المشترك،يتم جره دائماً على األرض، الملعب 
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فيها، من ألعابهم. من المؤكد أن الطفل، في الشركة التي كان 
 وجد جنة ذراعيه ويستكين بينما تستمر المناقشة المؤكد أنه

الميتافيزيقية إلى ما وراء تجعيدة شعره. ولكن، بغض النظر 
عما يحي المناقشة، فلن تجد هذا النموذج الصغير، اللطيف 

.للغاية وشديد التحمل، وغير منزعج  

بعد وقت قصير من زواجه، سمع السيد جودج بالسيدة 
صادف كتاباً أثار اهتمامه كثيراً: تسكي بهذه الطريقة. بالفا

من تأليف العقيد المتقاعد هنري  "الم اآلخرناس من الع"
 أولكوت.

كتب السيد جودج إليه يطلب منه عنوان وسيلة إعالمية جيدة   
ألن موجة التحقيقات والتخمينات الغامضة قد بدأت للتو 

دة بالفاتسكي، كذلك وتجارب الكثير من الناس، بمن فيهم السي
كانت "إدي هومستيد236" حديث الجميع. وفي غياب وجود 

تمت دعوة السيد جودج لالتصال بالسيدة فقد وسيط أرواحي، 
.بالفاتسكي  

بالفاتسكي إيرفينغ بالس، نيويورك، والتقت  40تم اإلتصال في 
مرة في حياتها بتلميذها وصديقها األكثر تفانياً، وجهاً  ألول

لوجه237، في عالقة دون انقطاع وتبرر ما كتبته بالفاتسكي 
.وت وما بعده"عنه حيث كتبت: "حتى الم  

                                                           

 كانت تجري هناك جلسات وساطة أرواحية لإلتصال بالموتى. المترجم.236
لالطالع على قصة االجتماع األول للسيد جودج ، انظر ص. 261 ،  237
المقتبس من مقالته ، "لك حتى الموت وما بعده" (اعيد نسخه في مجلة 

.المحرر –). 289الثيوصوفيا،   
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كانت العواصف بال شك مشمسة قدر اإلمكان، ألن التلميذ كان  
روحاً قوية ومعلماً نظير ألبو الهول في زمانه، بحيث أن 

الت الفكرية قد تبعته بطريقة طبيعية. تسلسلية. لكن كل النضا
لم يكن هناك شك أو  -بجرأة  ما فكره التلميذ من المعلم قيل له

وا أنفسهم، ألنهم يقدمون أنفسهم عندما خوف خفي عندما قدم
تكون ساعة التعليم الخفي قد حان أوانها وبدأ االختبار. يتضح 

هذا االفتتاح بخطاباتها  بتكريم بالفاتسكي قامتمن حقيقة أن 
التي تم  -هناك بعض الصفحات الثمانية واألربعين  -الطويلة 

.شرح العديد من األلغاز بعاطفة عميقة فيها  

اك محاولة حديثة من البعض لالستفادة من بعض كانت هن
الحلقات، لتحويلها إلى عالقة عداوة مطولة من جانب السيد 

، في مواجهة تجارتهم جودج تجاه بالفاتسكي. جديدة، ربما
 الشنيعة. كان االتهام األكثر غباءاً من مما تكون خبرة.

ء على دراية بوجود هذه الرسائل من بالفاتسكي لم يكن هؤال 
والتي ال تظهر فقط مدى اكتمال التفاهم النهائي، بل أيضاً 

توضح من خالل الفنون ومن خالل الفرد عدم الفهم المؤقت. لم 
الخط الكارمي بشكل أكثر وضوحاً، وال األداة يسبق أن تم تمييز 
بواسطة  -ح ومع ذلك تم كشفها بوضو - الكارمية أكثر رحمة

 بالفاتسكي. 

ى مثل أي محاولة ثانية لفصل هذا هذا الجهد كان بال جدو
المعلم عن هذا التلميذ. الحكم النهائي لبالفاتسكي على العالقة 

التي سبقت رحيله هي وافرة وتمتد على مدى السنوات العشر 
من وسطنا وهي سنوات مليئة باالمتنان النبيل. واصلت 

قها للفرح، وهو شيء من الحياة الخالدة الصداقة الرائعة طري
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لى تجاوز حدود القبر، باإلضافة إلى العديد من متجهة إ
.الحيويات البشرية  

معظم وقته مع بالفاتسكي في بالس ايرفينغ  قضى السيد جادج
نيويورك، يدرس، تحت إشرافها وتعليماتها، وساعدها بتحرير 

لته من كتاب "ايزيس مكشوفة النقاب" [كما جاء في رسا
 7ودة في مقره في ]. كان أحد األرقام الموج199باريس، ص. 

. عندما تم تقديم االقتراح األول بشأن الجمعية 1875سبتمبر 
يوصوفية، وبدأت عملية تنظيمها. الث  

، وبعد مرور ما يزيد قليالً عن 1877تم نشر إيزيس في عام 
د بينما عام، سافرت السيدة بالفاتسكي والعقيد أولكوت إلى الهن

أفضل ما يستطيع. بقي السيد جودج في منصبه في نيويورك ب  

كتبت بالفاتسكي الحقاً، هم  ماهؤالء األشخاص الثالثة، مثل
 سسون الوحيدون الذين بقوا مخلصين للقضية وللجمعيةالمؤ

 الثيوصوفية.

في هذا الوضع، كان يبدو أن المحامي الشاب يعاني من زيادة 
كل ما في وسعه. كان يمكن أن يكون لكنه بذل  بالعمل،ضغط 

بعمل خارجي وفي ذلك الوقت. ال يمكننا القول. إلى حد كبير   

ه قريباً ومعترف به، ولكن التلميذ تحت االختبار، وسيتم قبول
بالفعل، وبقدر اإلمكان، مبتدئ، عضو في مجموعة أعلنت نذر 
الفقر الداخلي، والذي يعتبر عمله غير المرئي وغير المسجل 

ثر أهمية من العمل الخارجي المرئي.أك  

رئيسي لمثل هذه الحيويات هي بالسراديب تحت التيار ال 
ت أنه كان جزءاً من األرض. بالفعل، كتبت بالفاتسكي وأعلن
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"منذ أزمنة ساحقة بالِقدم" (بكلماته  نفسها ومن المحفل الكبير
ة الدقيقة) وأنه كان واحداً من أولئك اإليغو التي كانت ذات خبر

وقد تمت والتي تقمصت عدة مرات على الفور بعد وفاته. 
مساعدته على القيام بذلك، وبدون راحة في ديفاخان، من أجل 

.لمحفلمواصلة عمله ل  

من المعروف أنه في نهاية السنوات السبعة من االختبار في 
هذه الحياة، أرسل المهاتما الحكيم، المعروف أكثر من غيره في 

ة، إلى السيد جودج، من خالل بالفاتسكي الجمعية الثيوصوفي
ومحفور على الجزء الخلفي عبارة "إلى زميلي" مع صورته، 

.رمز باطني وتوقيع  

وبعد ذلك بقليل، تم إرسال خطاب شكر وامتنان إلى السيد  
جودج في باريس من قبل بالفاتسكي. تم إرسال رسالة مكتوبة 

نتهي بهذه بواسطة بالفاتسكي من المحفل في ذلك الوقت وت
في وسعهم، وأفضل ما  الكلمات: "أولئك الذين يبذلون كل ما

".يمكنهم فعله، يفعلون بما فيه الكفاية من أجلنا  

كانت مهمة جودج في الواقع مهمة صعبة عندما غادرت 
بالفاتسكي األرض، وهي التي كانت آنذاك الداعية الوحيد 

تها األصلية الكبير، وتالش الفضول والفائدة التي أثارتها مهم
وفية من اآلن فصاعدا أن والمذهلة. كان على الجمعية الثيوص

حصل للسيد  تستمر بالحياة على أساسها الفلسفي، وهذا ما
جودج، بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والمثابرة غير 

.المرنة  

من عامه الثالث والعشرين حتى وفاته، تم تكريس كل جهوده  
ه المخفية لهذا العمل. لدينا صورة وكل طاقاته المتحمسة لروح
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افاد غيتا غاالجتماعات، وقراءة فصل من البها له حيث يبدأ
ع التفاصيل بنفس الطريقة، كما لو وإدخال سجل وتقديم جمي

أنه لم يكن سوى الشخص الوحيد الحاضر، وهذا ما فعله مراراً 
 وتكراراً، مصمماً على أن يكون له جمعية. 

ستجتاز كل الثيوصوفية فإن الجمعية مع مثل هذا اإلنسان، 
.العقبات  

خالل عمله المتواصل، بنى أركان الجمعية الثيوصوفية في  من
أمريكا، وساعد الحركة الثيوصوفية في جميع أنحاء العالم 

وحصل من المعلم المهاتما على اسم " محّي الثيوصوفيا في 
ت".أميركا". كان شعاره في ذلك الوقت: "نشر، ال تكهنا  

".ثيوصوفيا، كما يقول "هي صرخة الروحال  

 

مل بطيئا في البداية. لم يكن هناك نشاط كبير جداً، ولكن لعكان ا
بالفاتسكي مدام  تم الحفاظ على االرتباط، وكانت المراسالت مع

 سريعة.

في خضم العمل الخارجي الذي وجده، كان التلميذ الشاب  
م والصمت، فترة يواصل بحثه الداخلي. لقد كانت فترة من الظال

 االختبار. 

هذا الوقت الطويل. قالت وكتبت:  ثلبالفاتسكي مرت بم
 "لسنوات عديدة اعتقدت أن المعلم قد تخلى عني تماماً". 
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 المادي وكانلقد شاهدت بالفاتسكي المعلم في لندن، في جسده 
كما لو كان مسؤول، وراء أمير  يسير باستعراض دبلوماسي

. هندي  

وقد قابلها المعلم238 في حديقة - هايد بارك - وأخبرها أنها  
تأتي إلى التبت، لكنه تركها دون مساعدة وأيضاً دون معرفة  قد

أين يجب أن تذهب عندما تصل إلى هذا البلد، وقد انجزت كل 
والتخلي شيء بعد عدة إخفاقات وبضع سنوات من البحث 

.الظاهري  

ر على في مالحظة من مجلة لوسيفر، كتبت مؤلفة كتاب "نو
ن أن المعلم يمكن ه، على الرغم مالدرب" حول هذه الفترة أن

أن يقترب حقاً من المبتدئ ويجلب له أكبر قدر من الراحة التي 
يمكن أن تقدمها الروح لآلخر، مع ذلك، يشعر المبتدئ أنه 
وحيد وبمفرده، وأن أحداً لم يمر بفترة المعاناة هذه دون 

.شكوى مريرة  

نا ذه الروح القوية، التي صورتها هاختُطفت شكوى من ه 
يح، في رسائله الحميمية المقدسة لمعلمته هيلينا قليلة التوض

 بتروفنا بالفاتسكي، وإلى دامودار، رفيقه239.

الظل الموضح في هذه الرسائل قد تم رفعه، تعلم التلميذ أن 
مدام ، كتبت ١٨٨٨يعرف نفسه حتى تحت لقبه، وفي عام 

"شيال ائق الرسمية أنه كان حينها بالفاتسكي على بعض الوث
وهو بمثابة " الوكيل الوحيد  عاماً وتثق فيه" ذو ثالثة عشر

                                                           

 المهاتما موريا. 238
انظر أيضاً رسائل السيد جودج من لندن وباريس، في عام 1884.  * 239

.المحرر  
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(لنتذكر، إنه االسم الذي ". والرئيسي لـمحفل دزين في أمريكا
.نطلق عليه اسم"المحفل "في التبت)  

كان السيد جودج في أمريكا الجنوبية، حيث صرحت بالفاتسكي 
 أن هناك فرعاً من المحفل الكبير وقد شاهدت أشياء غريبة240.

أصيب بالحمى القاتلة المروعة، التي تضرب  في هذا البلد،
النظام العصبي لضحاياها كالنار، وغالباً ما تصحبهم لعمر 

 العشرين.

على  -لقد عانى السيد جودج دائماً من هذا المرض المؤلم  
ً بعمله الرغم من أنه لم يكن يسبب له العجز  ام وكان ع - مطلقا

.العشرين من عمرههو العام  1896  

، لمقابلة بالفاتسكي في 1884ذهب أيضاً في عام  في أوروبا،
باريس وقضى بعض الوقت هناك، ثم في الهند، حيث وصل 

فور اندالع فضيحة عائلة كولومب241. بعد فترة وجيزة، عاد 
السيد جودج إلى أمريكا لمتابعة واجبات حياته المهنية 

تحول. كما يحدث في الوقت حرج، نقطة  والثيوصوفية. كان
ألحيان، لفتت الفضيحة انتباه الجمهور إلى الجمعية كثير من ا

الثيوصوفية، وبدأت رسائل التحقيق تتدفق. السيد جودج 
استولى على المد خالل الفيضان ودفع مركب الجمعية نحو 

.فوائد أكبر   

                                                           

 انظر "حكاية غريبة " في هذا الكتاب – المحررين. 240
للحصول على وصف كامل لهذا الحادث، انظر الحركة الثيوصوفية  241

الفصالن الخامس والسادس.   )،1925ي.ب & كو. نيويورك: (
.الناشرون  
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 الصحافة تعاملت مع القضية، وتم دعوة الصحفيون، وأصبح
بينة من  الجمعية، وأصبحت الجمعية علىالمحققون أعضاء ب

 العامل والشغيل الصامت والقوي الذي كان في وسطهم. 

الصحافة في  سمعوه، وبدأتكسب أسلوبه وأخالقه احترام من 
قبول مقاالته عن الثيوصوفيا، ثم مقاالت اآلخرين. رغم التهكم 

ي اإلهانة والسخرية، فإنه رفض االعتراف بعنصر ثيوصوفي ف
ر الثانية. في وقت الحق قات، واستمر في تقديم األخبابالتعلي

دفع التأثير الشخصي للسيد جودج، محرري صحيفة نيويورك 
صان، إلى سحب تشهير كانوا قد نشروه سابقاً ضد الجمعية 

وضد بالفاتسكي، والتي بسببها رفع جودج دعوى تشهير ضد 
 تلك الصحيفة ومن ثم سحبها242.

، حيث 1886بتأسيس مجلة الدرب في عام  دجود جقام السي
جه جميع أوجه العجز فيها وقام بممارسة أنشطتها المختلفة وا

وكذلك أنشطة الجمعية الثيوصوفية. وكتب دون توقف الكتب 
والمقاالت والرسائل. لقد ألقى محاضرات في جميع أنحاء 
دة الواليات المتحدة األمريكية، وقام بعمل العديد من أعمال ع

وأخذ منها اص. أعطى كل لحظة فراغ إلى الثيوصوفيا. اشخ
 نيويوركفي مقر تم شراء وجباته وراحته. وأخيراً، عندما 

                                                           

ورافقت عملية التراجع (انظر النص أعاله، الصفحة 232) بمقال  242
 1892سبتمبر  26مطول من قبل السيد جودج عن بالفاتسكي نُشر في 

  من مجلة الثيوصوفي ) 9من العدد  142(أعيد طبعه في الصفحة 
The Esoteric She. 

.الناشرون -   
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وعندما زاد العمل إلى حد كبير، تخلى السيد جودج عن مهنته 
 كمحامي وأعطى كل حياته ووقته للجمعية. 

صحته، كانت دائماً هشة، وواصلت الخضوع. كان اليوم الخالي 
حيان في خطر م نادراً في المنزل. وكان في كثير من األن األلم

كبير. لكنه كان يحتقر دائماً كل المعاناة، ويعمل مكان شخص 
آخر عندما يترك هذا الشخص عمله لسبب ما، وكان أصدقاؤه 
وأطبائه ينصدمون عندما يروا أن كان كل شيء على ما يرام 

وظفيه يتزايد نشاط مإلى حد كبير. وبقدر تنامي الجمعية، كان 
ان جريء، ال يُقهر، وقد افتتح لكنه عمل وتجاوز الجميع. ك

.خطط عمل جديدة  

كانت لديه أيضاً أحزانه، لكن بهجة مظهره، طاقته التي ال 
تتزعزع، لم تفشل أبداً. إلى أولئك الذين يطلبون منه المشورة 

خالل األزمات التي كانت ستحدث لزعزعة شجرة الجمعية، كان 
"."العمل! العمل! العمل من أجل الثيوصوفيا!  يب:يج  

وحاول بعض  العظمى،عندما وصلت إليه الخيانة ، أخيراً و 
أولئك الذين أقامهم وخدمهم وتعلموا منه العمل، طرده من 

الصمت باحتفظ  ،الجمعية ونبذه، في جهلهم لقيودهم الخاصة
.المسارر الحكيم سمة الذي هو  

لإلرادة اإللهية "نفسه ع عن دافلقد احنى رأسه بدون أن ي
ي"، واجتاز بقلب رؤوف وهادئ مياه المرارة والقانون الكون

وقد تعزى باحترام وثقة المجتمع الذي كرس له كل حياته 
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ولآلالف من الطالب الذين عرفوه وأحبوه243 - وحث الجميع 
على مسامحة مضطهدوه وطالبهم بتجديد الجهود. ذّكرهم أن 

خطاء التي ارتكبها خصومه، لكنهم في نهاية هناك العديد من األ
اف سيرون ويفهمون الضرر الذي لحق بالعمل من خالل المط

عمل تم تنفيذه، في وقٍت، لم يمر في صمت في كل الظروف. 
ين للقاء ذلك اليوم وأن طلب من الطالب أن يكونوا مستعد

يمدوا أيديهم التي ستمتد الحقاً إلى أولئك الذين، من خالل 
 خالله، قد شاركوا في الخطأ الذي ارتكبوه نحوه، ومن الجهل

 للجميع. 

 1896مارس  21في هذه الثقة، توفي وراء الحجاب في 
".قابل "موت بليغ وعادل وقوي وهكذا   

في حياته. هناك العديد من  هذه هي الحقائق الموضحة والمادية
مل األشياء الثانية لم تُقال. طلبه مننا كان هو العمل. وكان الع

من خالل عملهم  هو المثال له. كان يقدر الرجال والنساء فقط
الثيوصوفي والروح التي تم بها هذا العمل. كان يعتقد أن الفكر 

الصحيح هي أفضل وظيفة. كان يعمل مع كل من كان على 
 مع الجميع للكلمةد للقيام بذلك. عمل بالمعنى الحقيقي استعدا

 عداءأأو ، غرباء أصدقاء شخصيين أو معسواء كان ذلك 
 نشطين أو سريين.

  ً عدة مرات أنه يعمل بنشاط مع أولئك الذين عنه  كان معروفا
هاجموه أو يعملون للتخطيط لهجوم مستتر، وكانت ابتسامته 

                                                           

يمكن العثور على تاريخ الفترة التي يشير إليها هذا المقطع في كتاب  243
.ل التاسع عشر.  الناشرينبدءاً من الفص -الحركة الثيوصوفية  -  
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كما قيل، شيئاً ما كان يمكن تذكره دائماً على أنه طبع إيرلندي 
.مضحك  

 

القسم التالي هو جزء من الجزء األخير من مذكرات [
نيو ، الذي لم يتم نشره حتى يوجودج لجاسبر نييماند

، وقد ُكتب قبل وفاته وحافظنا على الفعل 1896
المضارع حتى اآلن. في النهاية، تم إرفاق مذكرة حول 
وفاة السيد جودج مؤرخة فيما كان سيصبح عيد ميالده 

الخامس واألربعين، مع إعطاء الرسالة التي تختتم 
].الناشرينمذكرة السيرة الذاتية.   

 

ة جداً. انها عملية هائلة يد جودج كانت ازدواجية قويروح الس
.وصوفية عميقة  

كرجل أعمال، فقد نجح. قال أحد التجار األثرياء ذات مرة إنه 
رجل كان يمكنه بيع كل ما وعد ببيعه. موهبته العملية تستمد 
أكثرها إشراقاً من قوته التنظيمية. إنه في الواقع بناء ماهر 

ونموها. لى هذه القدرة تدين الجمعية في أمريكا بقوتها وإ  

في حالة الطوارئ، وليس  يرى بعيداً. سريع، وسريع الحيلة
على اإلطالق عن طريق االنتهازية، ومجرد رأي عام، فهو ال 
يقيم أي اعتبار ذو طبيعة شخصية لتنفيذ ما قرر القيام به. ال 

لعمل، يتشاور يخاف شيئاً سوى ضميره. عند مراجعة خطط ا
اء المقيمين في المناطق مع جميع العمال الرئيسيين واألعض
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ه يجمع آراء الجميع ويسترشد بأولئك الذين التي اقترحها. إن
لديهم قيمة. وبالتالي، بصفته جنراالً مختصاً، لم يبتعد أبداً من 

 ً .قاعدة إمداده بل يدعمها دائما  

سيطة ولكنها كصوفي، كان لدى السيد جودج وظيفة ثانية، ب
السطح، ولكنها مضيئة:  عميقة، ونادراً ما تكون ظاهرة على

كتب، بناءاً على طلب من المعلم  8881-1887في األعوام 
واثنين من األصدقاء الذين أصبحوا اآلن زوج وزوجة، سلسلة 
من الرسائل نشرها تحت عنوان: "الرسائل التي ساعدتني". 

كانت فيها هذه الرسائل  سيكون من الصعب تتبع الحيويات التي
الموهبة التي يجب أن يكون عليها  نوراً للروح. نجد فيها

علوم الغيبية، وإلى حد ما، الكمال النادر: فن النفوس دارس ال
ها.في تطور  

هكذا يتصرف حاملو الشعلة، أخوة القلب المضطرم، من جيل 
إلى جيل. هؤالء هم خدام كريشنا. هؤالء هم أنصار التطور في 

نسان الذي وح. وأولئك الذين كانوا على اتصال وثيق مع اإلالر
خالل بالفاتسكي، أن "من  من 1887كتب عنه المعلم في عام 

بين جميع الشيال، هو الذي يعاني أكثر من غيره ويطلب أو 
كل من عمل بتفاٍن وفي باطن الحقيقة مع  -حتى ينتظر األقل" 

يعرف  -عن الجسم  وليام ك. جودج، سواء كان قريباً أو بعيداً 
تسع، مروراً به، وتنضج جيداً القوة المتطورة التي ت

طبيعة العليا، وتترك الصبر يقوم بعمله الشخصية، وتطور ال
.المثالي  

كان يعمل على خطط مختلفة، وتستمر حياة وليام ك. جودج 
بزخم. أعماقه مخفية، لكنها توفر قوة ال تقاوم تحفز على 
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لنشاط المتواصل والمستمر للعالم. التفاني ونكران الذات وا
لرجال والنساء، فهو دائماً غير شخصي. صديق لجميع ا

طراء الشخصي أو المتابعة الشخصية، يقابله الصبر اإل
وسرعان ما يضع الجاني على قدميه. بالنسبة إليه، فإن 

الصديق المثالي هو الذي يعلمنا أن نقف على قاعدتنا الخاصة 
وهذا جزء من الصداقة وهو يلعبها وأن نعول على أنفسنا، 

.بنفسه  

أو  تلقت أي تعليماتسؤال سيدة مؤخراً عما إذا كانت قد  لقد تم
: "سأخبرك عن ، فأجابت قائلةنفسية من السيد جودج تعاليم

أي  ينوع التعليم النفسي الذي قدمه لي. كان هذا هو: ال تطرد
".شخص من قلبك  

ت الواحدة الوحيدة، ال وهكذا نجده يقبل كل شيء، كما في الذا
ين رك الطريق مفتوحاً دائماً لجميع الذيغلق الباب أمام أحد، ت

يرغبون في العودة إليه أو العمل معه، ولم يستبعد أي شخص 
في هذه الوظيفة، سواء كان صديقاً أم عدواً، وكان يعمل على 

مد يده إلى خصومه، وعلى استعداد لتقديمها مرة ثانية عند 
لب على العداوة الشخصية من قبل قوة شخصيته رفضها، للتغ

يسعى إلى إزالته. حين أنه يواصل بال هوادة العمل الذيفي   

إذا نظرنا إليه على أنه العامل األكثر بناءاً والذي ال يتعب  
يمكننا أن نفهم جيداً أنه أعلى عالمة يتم إطالقها ضد جميع 

المنعش القوى الهدامة من أجل التطور. إزالة ثقتنا في "
بالقوى العاملة والمحيّي"، وتشويه سمعته وإلحاق الضرر 

.لديه، يضعف العمل  
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عن  1893، أعلنت رسالة مؤرخة عام 1896أبريل  13ي ف
نوفمبر  3عاصفة وإجراءات قانونية ضد جودج، وحدوث أزمة 

:ووفاة ويليام ك. جودج 1894  

أتي . نحن لم نتركك وحدك. المحفل يرى دائماً. سي[تشجع أكثر
م والخطر الذي يوم جديد. لكن ما زال هناك الكثير من الظال

سيمر به جودج. يجب عليك أن تنظر وتبقى واقفاً ... وأن تبقى 
 ً .]... واقفا  

الكتاب األول، يوجد رسالة من معلم، حيث  -في كتاب الرسائل 
ذا الجزء المحذوف هو ما تم حذف جزء ("تعليمة خاصة"). ه

:يلي  

برؤية وليام كوان  سوف يفعل جيداً  -ي  -ر؟ ثم هل تم االختيا[
جودج، وللتعرف على هذه الرسالة. خالل السنتين األوليين، ال 

مرتكز يوجد مرشد أفضل. ألنه، عندما يكون "الحضور " هو 
التشكيك  هوفهو يعرف جيداً أن ما يفعله اآلخرون  ،عليه

فقط. ***و "اإللهية"  واالشتباه  

، هو الذي يعاني أكثر من غيره ويطلب "من بين جميع الشيال 
.تظر األقل"أو حتى ين  

إذا تم دمج هذا المقتطف مع الرسالة األولية، فإن أهميته "
يمكن أن تتحقق من خالل الطالب  الفائقة بالنسبة للسيد جودج

. "البديهي الحدسي  

.ج.ن  
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 حول الرسائل
 

:إلى رئيس تحرير الثيوصوفي اإليرلندي  

خوة واألخوات األعزاء، تقرير لم يقم وليام سيدي، أيها اإل 
بنفسه بكتابة الرسائل التي ساعدتني، نحن نطلب  جودج نواك

 مساعدتكم األخوية لتصحيح هذه الشائعات244. 

هذا خطأ. يعزو هذه الرسائل إلى إمالء أو تعليم المعلم 
المعروف بأنه كان له عالقات (ظاهرة) يومية  "،"هيالريون

في نيويورك. بدأت الرسائل  1888عام  مع السيد جودج في
، بالنسبة ألولئك الذين 1888تهت في عام وان 8618في عام 

تم نشرهم بالفعل. الرسائل تستمر، في الواقع، في أيامنا هذه 
ونحن لسنا األشخاص الوحيدين الذين يتلقون مثل هذه 

ال يمثل أي  -الرسائل، كما يتضح من مقتطفات في أعمدتك 
.يشهد بإسهاب -لنا منهم رسالة   

معلم هيالريون هو معروف أولئك منا الذين يعرفهم ال
بموضوعية، وكذلك نفسياً، لديهم أفضل األسباب للتأكيد على 

أن هذه الرسائل لم تكن منه، ونحن نفعل ذلك اآلن وهنا. المادة 
منه، سواء كانت "من وحي" أو إمالء فيزيقي، هو أسلوب 

نور على عنه هو مؤلف كتاب " مختلف. [المعلم الذي نتحدث
من  50باإلضافة إلى ذلك، في الصفحة  الناشرون] -الدرب"

                                                           

مالحظة. - نُشرت هذه الرسالة في األصل في مجلة الثيوصوفي  244
.الناشرون – 1895اإليرلندي، فبراير   
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المجلد الصغير المذكور في المرجع، هناك حرف مائل يبدأ 
"يقول المعلم".  جملةب  

هذه الرسالة مكتوبة من خالل بالفاتسكي، معلمته، وهي في 
شكل الذي تعديل كتابته التي يشير إليها العقيد أولكوت. كما ال

سب "التعليمات الخاصة" ته ألول مرة من خالله. تُنكتبته معلم
المحذوفة من هذه الرسالة إلى السيد جودج وظيفة "المرشد" 

.التي كلفه بها المعلم وحدد المصدر الداخلي إللهامه  

إنه يعرف ما ال يشك فيه اآلخرون أو أنهم ليسوا "إلهيون" 
صلي ألي كاتب باطني فقط. سنكون سعداء بإظهار النص األ

مهتمين بمعرفة أنه قد يظهر مجلد  تشير إليه، وقد يكون قراءك
 نحن اللطيفة،ثاٍن من هذه الرسائل. شكراً لك على أعمدتك 

 ممتنين لكم.

.تفضلوا بقبول فائق االحترام   

.1895يناير  13 لندن،جوليا كيثلي أرشيبالد كيتي   
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 أيام جودج األخيرة
 

إلى أن المناخ كان بال فائدة وكان عازماً على وخلص الرئيس 
العودة إلى نيويورك، حيث سيكون بين أصدقائه وبالقرب من 
مقر عمله. كان ينوي تكريس أمسياته لكتابة كتاب عن العلوم 

الغيبية. لقد أمضينا ساعات طويلة في مناقشة محتوى ومخطط 
ذين يعرفون ، وأولئك الالعمل. لن يشاهد الطالب هذا الكتاب أبداً 
ات الخاصة بجودج حول المزيد عن مجموعة كبيرة من المعلوم

.القضايا الخفية سيقدرون فقدانهم وسبب التعليم الثيوصوفي  

مساءاً، انطلق إلى  2:30فبراير، في حوالي الساعة  22في 
الشارع السادس ويست، وهي  325شقة في الطابق الثالث في 

يض كما كان، احتقاره آخر مرة كان فيها خارج المنزل. مر
في  -ميع المعوقين األرثوذكسيين لالحتياطات التي يتخذها ج
جل، رغم كانت من سمات هذا الر -شكل شاالت، سجاد، إلخ. 

.أنه ينذر أصدقائه  

منذ ذلك اليوم، أصبح أضعف وأضعف، مع تدفقات نادرة من 
القوة، لكنه حافظ حتى آخر لحظة على قدرته على تنشيط 

 خرين. قبل حوالي أسبوعين من وفاته، حذره دكتوروإلهام اآل
راوندز، الذي كان يشرف عليه كل يوم، من أن فرصته 

ا لم يوافق على التخلي عن جميع الوحيدة في الحياة ستَُدمر م
األعمال. لقد قبل هذا على مضض، لكن األثر األول لمثل هذا 

التغيير في ممارسة حياته كلها كان إثارة رد فعل تهديد 
األداب الخفيفة. لالنهيار الفوري. بعد ذلك، قرأ القليل، ثم قرأ

كان يغفو كلما استطاع، وانقطعت لياليه بسبب السعال، وقبل 
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أسابيع من وفاته لم يستطع النوم أكثر من ثالث ساعات عدة 
في المرة الواحدة. بالكاد كان قادر على التذمر، ضعيف لدرجة 

خر، وتمزق بسبب سعاله أنه كان يجب دعمه من كرسي إلى آ
وظل بال حراك وبقي بال حراك حتى  الذي منعه من االستلقاء،

ذا الوقت حان الوقت لتخفيف جهوده وحلول الموت. وطوال ه
.احتفظ بقوته الرائعة في التحمل وضبط النفس  

مارس، طلب مني إجراء تحقيقات كاملة في  19في صباح يوم 
في آن واحد. لهالمنتجعات الجنوبية وتقديم تقرير   

 رقية تلغراف إلى "م.ب.رسال بالفي الوقت نفسه، اضطررت  
نيريشيمير" قال إنه لو كان "يستطيع فقط الذهاب إلى مكان 

فقد ال يزال قادراً مكن أن يجلس فيه وسط الشمس والزهور" ي
على التعافي. اتصل به السيد نيريشايمر بعد الظهر، وكان 

جلست بجانب أريكة السيد  بعدها أنه قال وداعاً، وعندما
جأة الجسم نصف النائم الذي كان جودج، رفع "الراجا" ف

كون هناك ، وبقوة ال يمكن إنكارها، وقال: "يجب أن ييتمايل
". انتظر اذهب ببطء .هدوء  

لقد أخذت هذا أوالً للتقدم بشكل خاص إلى الرحلة المخطط لها 
ك بأيام، عندما تم إلى مناخ أكثر دفئاً، ولم يكن األمر كله بعد ذل

مل لهذه الرسالة كان يبدو. في فحص أوراقه، أن المعنى الكا
غضون ذلك، قد تم تطبيقه على جميع القضايا قيد القرار وكان 

اإلجراء المتسارع الذي تم اتخاذه من الجيد أن يتم ذلك، ألن 
خالل اليومين التاليين لوفاته يمكن، كما أرى اآلن، أن يسبب 

.لجمعية ***لكارثة دائمة   
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لم تكن لتتسبب في وفاته  صرح الدكتور راوندز أن حالة رئتيه
كان هذا الموت بسبب "فشل عمل القلب". لكن جميع األطباء 

ن سليماً مثل الجرس وأنه الذين فحصوه وافقوا على أن قلبه كا
يمكن االستدالل على وفاته مثل وفاة بالفاتسكي، موت دون 

.ن الوقت المناسب قد حانسبب مادي فوري، ولكن فقط أل  

 

.1896مجلة الدرب. أيار         رغروف.     ها ي.ت.  

 

 

 

]: 1896 مارس 23هارغروف. بتاريخ  من رسالة ي.ت.[  

 

"يجب أن يكون هناك هدوء. انتظر وكانت رسالته األخيرة: "
اذهب ببطء. وإذا قمت بإزالة هذه الكلمات ومن ثم تذكرتها 

.فستجد أنها رمز طوال حياته  

نه كان يعرف أن كان يؤمن بالثيوصوفيا ويعيشها. لقد آمن أل 
الذات العظيمة التي تكلم بها في كثير من األحيان كانت هي 

."ًائماً هادئااألبدية، وكانت هي نفسه. لذلك كان د  

"وقف بحزم مع مثابرة ال تتزعزع لهدفه ومثاله."  
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لقد ببطء ولم يسمح لنفسه أبداً بالتصرف على عجل.  "سار 
ه القدرة على قضى الوقت، وكان عدالة بنفسه، وكانت لدي

".التصرف بسرعة البرق عند العمل  

يمكننا اآلن أن نعزي أنفسنا للحياة التي عاشها ويجب أن نتذكر 
ضاً أن هذا اإلنسان، ويليام كوان جودج، كان لديه، على ما أي

أكثر  -أعتقد، أصدقاء مخلصون أكثر من أي إنسان آخر حّي 
ً ا  للحظة، ذهبوا ألصدقاء الذين كانوا قد ماتوا من أجله حرفيا

 إلى أي جزء من العالم بسبب قوة الشك من جانبه.

لم  -لخاصة ولم يستخدم أبداً تلك القوة والنفوذ ألغراضه ا 
يسبق له أن استخدم تلك القوة، مهما كان حجمها، ليس في 

يرها من أمريكا فحسب بل في أوروبا أيضاً، في أستراليا وغ
.الثيوصوفية األماكن، للجميع ما عدا لخير الحركة  

مسكين جودج. لم تكن االتهامات هي التي لسعته، فقد كانوا 
إصابته بأذى. إنها حقيقة مزيفين للغاية بحيث أنها تتمكن من 

أن أولئك الذين أعلنوا بصوت عاٍل للغاية أنهم مدينين له 
لبوا عليه. كان لديه وكذلك أصدقائه، كانوا من أوائل من انق

.قابل حنانه سوى قوتهقلب طفل صغير وكان ال ي  

 

لم يهتم أبداً بما يفكر به الناس عنه أو بعمله طالما عملوا في 
قالت زوجته إنها لم تعرف أبداً ولم  . ... الزمالة واألخوية

تسمعه مطلقاً ينطق بالكذل، وكان أولئك الذين كانوا على صلة 
ثيوصوفياً على أنه كان أكثر البشر صدقاً  وثيقة به قد اتفقوا

.ن عرفوا بحياتهممم  
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، ما 1895آب (أغسطس)  5كتب جودج في رسالة مؤرخة 
دعاية نابليونية يلي: "ما أريد وتمنيت أن أعمل عليه هو 

لكنني لم أتمكن من المساعدة. . . يجب أن نمأل الهواء 
يجب أن  . . .-آ  -بالثيوصوفيا وبالجمعية الثيوصوفية. في 

".ندخل القوة في هذه النقاط  

 

ارغروف.                        ه ي.ت.  
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    صديقي الوحيد

 

 السيدة بالفاتسكي تتحدث عن جودج

 

بخصوص  -وال حتى عند بالفاتسكي نفسها  -ال يوجد عند أحد 
مجموعة من اآلراء المتناقضة بين الثيوصوفيين تجاه وليام ك. 

اء شخصية العظيمة التي كانت هدفاً لجميع األعدجودج. كانت ال
الخارجيين للثيوصوفيا، والحركة الثيوصوفية، والجمعية األم 

"أنا ال أطلب من أي شخص أن  :الثيوصوفية. قالت بالفاتسكي
يساعدني أو يدافع عني. ولكن قضية جودج مختلفة ويصعب 

 - (كوويهمؤامرة  -إثباتها أو دحضها "، في مناسبة حاسمة 
وعدهم: القيام كولين) "وأتوجه إلى كل من سيبقى مخلصاً ل

 بواجبهم عندما يحين الوقت، وخاصة من قبل شقيقهم
".األمريكي   

 كيف كانت قضية جودج "مختلفة" عن حالتها؟ 

لذلك سيكون من  كان أعداؤه جميعاً في الحركة وفي الجمعية[
بيانات الممتع والمفيد لجميع الطالب أن يجمعوا هنا بعض ال

ية التي أدلت بها العامة والخاصة والرسمية وغير الرسم
 -بالفاتسكي حول السيد جودج. إنها كلها فريدة من نوعها 

والظروف التي تمت  -جميعها مثلما لم تكن من أجل شيء آخر 
يمكن لقراء الحركة  فيها أضافت عليها أهمية كبيرة.
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صدرت فيها  الثيوصوفية الرجوع إليها إلعداد األحداث التي
].الناشرون –بياناتها المختلفة   

 

 كتبت بالفاتسكي:

وليام ك. جودج، األمين العام للقسم األمريكي في الجمعية [
:الثيوصوفية   

:أخي العزيز والمؤسس المشارك للجمعية الثيوصوفية   

في مخاطبتي لك في هذه الرسالة، أتوسل إليك أن تقرأها في 
أود أوالً أن أقدم خالص تهانئي  ،أبريل 22المؤتمر المنعقد في 

قلب  -ياتي للمندوبين الطيبين في جمعيتنا ولك وأطيب تمن
 وروح هذه الهيئة في أمريكا. 

. ومنذ ذلك 1875وها إلى الحياة في عام كنا كثيرون ندع
 الحين، بقيت أنت وحيداً للحفاظ على هذه الحياة بالخير والشر.

ساساً بوجودها في عام لك أ ةإن الجمعية الثيوصوفية مدين 
امل، فلذلك اسمح لي أن أشكرك على ، إن لم يكن بالك1888

آخر مرة عالنية ومن أعماق قلبي  ذلك، بادئ األمر، وربما
التي تتفوق فقط على القضية الذي تمثلها جيداً وتخدمها و

 بإخالص.

، فإن ةكما أطلب منك أن تتذكر أنه في هذه المناسبة الهام 
دى خافت لألصوات األخرى األكثر قداسة صوتي هو مجرد ص

ناقل لموافقة أولئك الذين يكون وجودهم على قيد الحياة  وجهاز
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يقي، ويعيش كما في أكثر من واحد ذو قلب ثيوصوفي حق
.]أعرف، خاصة في حياتك  

الرسالة األولى من بالفاتسكي إلى الثيوصوفيين األمريكيين، (
). 1888أبريل   

يمكنني إال أن أقول ما يلي: إذا كان رداً على رسالتك، ال "
 الرجل الذي بذل األقصى واألكثر مما يمكن للثيوصوفياجودج، 

في أمريكا، والذي عمل أكثر من الجميع من غير أنانية في 
بلدك وكان ينفذ دائماً أوامر المعلمين، واألفضل من جميع من 

 دعهم يذهبون! إنهم أقول،عرفوهم، قد تُرَك وحده. . . لذلك 
ك جودج لوحده ثيوصوفيون: وإذا حدث شيء كهذا، وتُر ليسوا

اً. أقسم على اسم المعلم ليدير معاركه، فسأقول لهم وداعاً أبدي
أنا غير قادرة على  . . ..المقدس أنني سأهز الغبار عن قدمي

إدراك هذا في ساعة االضطراب والقتال األعلى. . . يجب على 
ة في دعم وليام كوان يتردد للحظ أالكل ثيوصوفي حقيقي 

مر.جودج علناً ويشتكي األ  

ما قلته عن  كل . . ..دعهم يقرأوا رسالة المعلم في التمهيد 
جودج كانت كلمات المعلم في رسالته لي .... افعل ما تريد 

".أظهرها لمن تريد كتصميمي الثابت الرسالة.بهذه   

 

 هيلينا بتروفنا بالفاتسكي.
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كل الظروف، ومهما كانت الظروف من يعتقد أو يحلم أنه في "
ات أو القيل والقال أو القذف أو أي شيء يتخيله أو االستفزاز

ال يعرف  -العدو، بأن بالفاتسكي ستذهب للتعارض ضد جودج 
حتى لو كان هو أو هي يعرف بالفاتسكي، أو  -بالفاتسكي 

.يعتقد أنه يعرفها  

وعبثية. الفكرة سخيفة  

ألكثر من خمس دقائق  -تفزاز كان جودج منزعج من أي اس إذا
ة، ثم يذهب ليلعب بصوت عاٍل. بالفاتسكي من في ساعة المدين
عشرات من  77عشرات من الجسور،  7شأنها أن تعطي 

التعاليم، الحضنة الباطنية بأكملها في الواليات المتحدة مقابل 
أولئك  جودج الذي كان جزءاً من نفسي للعديد من الدهور.

فليسمعوا، أولئك الذين يعانون من الصمم الذين لديهم آذان 
مكفوفين، اتركوهم يأخذون آذان مزيفة وعينين زجاجية أو وال

.ليختفوا بعيداً   

 يعتمد القسم الباطني وحياته في الواليات المتحدة على جودج
ويبقى وكيله كما هو عليه الحال اآلن. اليوم الذي يستقيل فيه 

تقريباً لألمريكيين.  فإن بالفاتسكي سوف تكون ميتة جودج،
بين ماناس، وبين الفكر األمريكي  - أنتاكارانا -جودج هو 

."أو باألحرى المعرفة الباطنية عبر الهيمااليا -والهندوسية   

 

.يه.ب. بالفاتسك  
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مالحظة: جودج، سيكون من األفضل إظهار وإقناع جميع 
.المشاركين  

.يه.ب. بالفاتسك  

.( 1889م من رسالة من بالفاتسكي في عا(  

ي أمان! ال تدعوا تجسدي حافظوا على الرابط (أنتاكارانا) ف" 
 األخير يكون مزيفاً. 

.بالفاتسكي)ل األخيرة كلماتال(  
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بالفاتسكيمن رسائل   
 

 [المقتطفات التالية من رسائل بالفاتسكي245 هي كانت تنبؤية 
لعدة مرات. وهي موجهة إلى أكثر من شخص، وجميع النسخ 

 9018ية في حوزة المرسل. بعضها مكتوب حتى عام األصل
كما يتضح من اإلشارة إلى رحلة السيدة بيزانت إلى أمريكا. 

ان مقتنعاً أنه يجب من الواضح أن السيد جودج (كما قيل)، ك
 في مجلة الناشرين –منحهم ألصدقاء بسبب طبيعتهم التنبؤية 

].الثيوصوفي األيرلندي  

 

و الرجل الوحيد في الجمعية الذي ه إذا، مع العلم أن جودج"
فية فيه لعدم الطلب منه أن يتعهد بقسم، فإنه يسيء لدي ثقة كا

باإلضافة إلى ذلك  إذن،الفهم أو يشك في محبتي له أو امتناني، 
هناك أشياء ثانية، يجب أن يكون - فيابدودل246. . . ال يوجد 
. شيء لن أفعله له وسأظل مخلصة له حتى الموت، إلى الموت

باآلحرى وليس  يقول ويكتب ويطبع أنه وكيل لي (للمعلم . ..
 تغيير لي). لذلك، من السهل عليه أن يقول إن أي تغيير يشبه

."نفسيب  

                                                           

مالحظة - نُشرت في الثيوصوفي اإليرلندي، يونيو ١٨٩٥ –  245
.الناشرين  

كان هناك حديث عن "خربشة": "مصطلح مالئم استخدمته  246
حيان، مع العديد من الفروق الدقيقة، ولكن (بالفاتسكي) في كثير من األ

.الناشرون -كلها مهينة"  
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وانظروا هنا، إذا كان يحتج. . . ضد ما أقوله عنه في "
تعليماتي التالية، ثم سألعنه على فراش الموت. إنه ال يعرف 

أحب ذلك أم ال. لديه الكثير  سواءماذا أفعل. يجب الدفاع عنه 
وهو ُمرهق. لكنني أيضاً مرهقة، وإذا كان  مما يعاني منه

يهددني بشيء من هذا القبيل [استقالة]، فمن األفضل أن أغلق 
نرجو من مخلصنا يسوع المسيح أن يبقيه في  . . ..المتجر
."رعايته  

الشخص الذي يفعل كل شيء ويبذل قصارى جهده ويعرف 
النسبة لهم. هذه رسالة لجودج. يبدأ دربه في كيف يكفي ب

لتغلب على الثيوصوفي وتغيبيه عن األنظار. هذا هو األكثر ا
".امتياز. الطريقة الوحيدة هي شهادته له في الثيوصوفيا  

عدته؟ يا زميلي المسكين، ما الذي يمكنني تقديمه لمسا أوه،"
يجب  .. . .أحاول أن أكون معه بقدر ما أستطيع. أشاهده كثيراً 

في كثير من  أن يوحد قواه مع الشخص الذي يكون معه
كان لدي ثقة أكثر من  فيمناألحيان أكثر مما يعرف. . . 

".أو في نفسي -أولكوت   

 

كا:لمؤسس المشارك، و. ك. جودج، األمين العام في أمري"ا  

 المعلم يريد من جودج أن يُنتخب مدى الحياة، ألسبابه الخاصة
أو انتخاب أي  ***أفضل عدم رؤية  . . ..هذه حقيقة هللا

لكن إذا لم تعجبني  . . ..ستثناء جودج) مدى الحياةشخص (با
الفكرة، فذلك ألنني لم أعد أثق في أي شخص باستثناء جودج 

في اإلنسانية وأرى وربما أولكوت. لقد فقدت إيماني األخير 
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وأشعر (بحق، من فضلكم) بثقوب في كل مكان، ولكن مع 
".فإن األمر مختلفجودج،   

الكثير  لقد فعل جودج . ... صديقي الوحيد، عزيزي جودج"
بالنسبة لي مؤخراً، وأنا مدين له بهذا االمتنان، وال يوجد 

قسماً بكالمي، لم أكن أعرف أبداً  . . ..شيء لن أفعله من أجله
أنني أحببته كثيراً شخصياً... لن أنسى أبداً والء وتفاني جودج 

".ي ال تتزعزعوصداقته الت  

مين. لك دج). ليحميه المعلشكراً لصديقي القديم العزيز (جو"
".دائماً الصداقة لغاية الموت وما بعده  

ً [إلى جودج] " يا سيدي وصديقي الوحيد، األزمة تقترب.  حسنا
أنتهيت من العقيدة السرية. وسوف تحل محلي أو تأخذ مكاني 

لشجاعة، لكن كن في أمريكا. أعلم أنك ستنجح إذا لم تفقد ا
. . سماءفيا خاصتهم ومع األصادقاً مع المعلمين ومع الثيوصو

قد يساعدونك ويسمحون لنا بتقديم أفضل بركاتنا لك. ..  

كل المال، دخل، معاش تقاعدي، سكن، كلهم  لقد عرضت عليّ  
.  ضدك.وهذا معناه  بدونك،بشرط المجيء إلى أمريكا والعمل 

 ***مريكا آلخر رجل، بما في ذلك أنا أفضل أن أفقد كل مصير أ
اآلن، كن  . . ..قريباً اآلن، ستعرف السببمن أجلك. ربما 

لطيفاً بما يكفي لتكتب لي بوضوح (حتى أتمكن من القراءة) ما 
تتوقعه مني وما ال يجب أن أفعله. وأنا أعطيك كالمي أنني 

سوف اتبع التعليمات الخاصة بك. دعونا نفهم بعضنا البعض. 
م بذلك ن طلب منك للقياى اآلن، لم يخبرني أحد مطلقاً علكن حت

أو بذاك. اكتب لي مباشرة وسأفعل ذلك. وداعاً يا أيها التمساح 
".األيرلندي وليحميك المعلمين  



560 

 

يمكن توقيف األعمال واألحداث إلى حد أنك ستُنتخب باإلجماع "
لمواصلة العمل بعد  -تماماً مثل أولكوت وأنا  -مدى الحياة 

توافق، فإنك عني أنه إذا لم نا. هل تفهم ما يعني ذلك؟ هذا يموت
".بائسوموت  مروعةستجبرني على حياة   

مع الفكرة التي تمأل روحي، في رأيي أن هناك نهاية "
للثيوصوفيا. ليكن لعدة سنوات، لن أكون قادرة على مساعدته 

وتوجيهه بعد اآلن، ألنني سأضطر إلى التصرف في هيئة 
خطاء الغيبية، هناك أرماناكايا، ألنه حتى في العلوم ممائلة للني

وفشل. وهناك تأخير وعدم تالؤم. . . لن يتم التهرب من أي 
".شيء تفعله، يا عزيزي جودج  

إذا ظننت للحظة أن مجلة لوسيفر سوف" تمحو" مجلة "
الدرب، فلن أقبل أن أكون الناشر. لكن اسمع يا صديقي القديم. 

ثيوصوفياً في ن طريقك األفضل، واألكثر بمجرد إعالن المعلم ع
نشورات الثيوصوفية، فمن المؤكد أنه ال يجب السماح جميع الم

 بقوة الواحدة هي ماناس المقاتلة والمكافحة . . ..لها باالختفاء
ستكون لوسيفر ناشطة في  . . ..والثانية (الدرب) هي بودهي 

."الثيوصوفيا، والدرب هي النور الساطع، نجمة السالم  

فإن هذا س لك "هذا هو الحال"، إذا كان حدسك ال يهم "
الحدس يجب أن يكون لحصاد الصوف. ال يا سيدي، الطريق 

."التدخل يتاح ليجيد جداً كثير التحرير ثيوصوفياً لكي   

لديه  . . ..لدي ثقة بجودج أكثر من أي شخص آخر في العالم"
ة، كما العديد من األعداء الذين يعملون ضده خلسة وصراح

ط مكائدهم عندما بد لي من إتقان وإحبا . اآلن ال___يفعل 
إنها  اآلن،إلخ.  كاذب،يكتبون أو يخبرون أولكوت أن جودج 
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أفكر في الذهاب إلى الواليات المتحدة  . . ..كذبة ________
".مع آني بيزانت عندما تنقلني الروح  

  

]. 1888[إلى وليام ك. جودج في عام   

الوحيد، يجب أن تعرف أفضل. يا صديقي  حسنا،"  

على األقل في مسارها  -إدراكها  افحص حياتي وحاول
الخارجي، والباقي مخفي. أنا تحت لعنة الكتابة دائماً، تماماً 
نظير اليهودي المتجول تحت سلطة كونه دائم الحركة، ولم 

يتوقف أبداً للراحة. ثالثة أشخاص أصحاء ال يستطيعون فعل 
أنا أعيش حياة مصطنعة. أنا محرك آلي  فعله. عليّ ما يجب 
قصى سرعة حتى تتوقف قوة توليد البخار، ثم إلى يعمل بأ

!".اللقاء  

لكن في الليلة الماضية، مع ذلك، ُعِرضُت علّي رؤية حول "
الوضع الحالي للثيوصوفيا ومجتمعاتها. لقد رأيت بعض 

ت ضد الثيوصوفيين الجديين والموثوقين في الصراع الممي
ً العال  م بشكل عام ومع غيرهم من الثيوصوفيين، اسميا

وصورياً، لكن طموحين. األولون أكثر عدداً مما تعتقد، وقد 
سادوا، وبما أنك ذاهب إلى أمريكا، ليتك تبقى وفياً لبرنامج 

".المعلمين ووفياً لنفسك  

كما أنا في  -وفي الليلة الماضية، رأيت ... واآلن أشعر بقوة "
اد للقتال من أجل الثيوصوفيا والقلة وعلى استعد -جسدي 
 -حتى آخر نفس. يجب أن تنتشر قوات الدفاع بحكمة  الحقيقية
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في جميع أنحاء العالم، أينما تحارب  -مهما كانت هزيلة 
".الثيوصوفيا ضد قوى الظالم  

هل جودج مستعد لمساعدتي في مواصلة التضحية، وقبول 
ولن أعود عنه. م اختياري وتحمل عبء الحياة، وهو ثقيل؟ ت
لتي تزعق بشدة.سأبقى في إنجلترا وسط الذئاب ا  

أنا هنا مطلوبة وأقرب إلى أمريكا، في أديار هناك مؤامرات  
".مظلمة مستمرة ضدي وضد المسكين أولكوت  

]. "خذ مكاني في أمريكا اآلن وبعد أن [وليام كوان جودج
 -أغادر إلى أديار. إذا لم يكن لديك طموح شخصي أكثر مني 

فلن  -لية فقط وأنا أعلم أنه ليس لديك أي شيء سوى روح قتا
يكون ذلك تضحية بالنسبة لك أكثر من أن يكون لي أولكوت 

أنا حقاً لك في العمل إلى األبد. تفرغ مني، أنا  . . ..كرئيس
".مساعدتك بكل قوتي على..أعمل س  

 

حسناً، لقد رفعت فرانكنشتاين، وهو يحاول التهامي. فقط "
ً  أنفسك انقاذ الشيطان وجعله رجالً. يمكن أو روحاً.  فيه نفسا

.كن منقذاً له في الواليات المتحدة   

.مباركتي ومباركة رؤسائي. تفضلوا بقبول فائق االحترام   

ولكن على استعداد لتقدم لك حياتها الداخلية  -المرأة العجوز- 
".إذا كنت تبدأ وتواصل العمل  
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حولنا، وأن أفضل القوى ولكن مع اقتراب الصفوف من "
لواحدة تلو األُخرى، فإننا نتحول إلى الفكرية لدينا تتفجر ا

طوبى للذين لديهم قلب نقي ولديهم حدس ألن  -أعداء مخيفين
".الحدس أفضل من الفكر  

 

ك ولك إلى األبد.مع  

 هيلينا بتروفنا بالفاتسكي.
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 التاريخ يعيد نفسه
 

من الواضح أنها  -بالفاتسكي سيدة الالرسالة التالية من (
 -255 ص 9راجع مجلة الدرب العدد  -يوليوس" رسالة إلى "
، تبدو قابلة في أوستند 1887مارس  19في  والمؤرخة

للتطبيق في الوقت الحالي بحيث يحق لنا تكرارها وطباعتها. 
).1895الناشرون. الثيوصوفي اإليرلندي. شهرشباط من عام   

 

صديقي القديم  جودج إلىماعي تسا سيدي العزيز، بعد"
ح لي أن أخبرك عن مدى رضاك عني، وبعد تلقي العزيز، اسم

عدة رسائل، اسمحوا لي أن أخبرك بمدى امتناني لك 
بالتعاطف. نعم، لقد أمسكني العمل إلى حد كبير، وهو نوع من 

أنواع الكراهية، الكراهية، والخبث والقذف. إذا أزعجني 
عجني ذلك كثيراً.فلن يز فقط،الغرباء   

هم الذين يمزقونني.  -ثيوصوفيين ال -ولكن لسوء الحظ، فإن  
طيورنا الصوفية حكيمة بما يكفي لتهجين أعشاشها بدالً من 

تركها واختيار غيرها. بالتأكيد، "هناك العديد من المنازل" في 
منزل أبيك، ولكن بالنسبة للعالم، نحن لدينا واحد. ويبدو من 

.اللتفاف ومحاولة تمزيقيفرانكشتاين" فقط لالصعب إنشاء "  

بي. "يريد باركيسأن  ةالخاص اكارمال األنه هكذا،سناً، فليكن ح
يصبح حتى سماد الحقول الثيوصوفية، شريطة أن يجلب 
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تنقر حتى السماد  -الطيور  -المحاصيل يوماً ما. لسوء الحظ 
.وكان لدينا فقط األعشاب الضارة حتى اآلن  

والبعيد، إنه خاص وسري للغاية. سأفتح قلبي صديقي العزيز 
لقديم المتألم المسكين أمامك. إذا كان جودج يحظى باحترام ا

 كبير لك، فيجب أن تقدر كل شيء يفكر فيه. التحلي بالصبر
سيعلمك كتاب العقيدة السرية أشياء أكثر تحديداً مما يمكن أن 

بار". آمل رد "بالون اختيفعله كتاب إيزيس. هذا األخير كان مج
".رة والنهائية في حياتيأن تكونوا راضين عن الوظيفة األخي  

 

 تحياتي الصادقة والمخلصة. 

 هيلينا بتروفنا بالفاتسكي.

 

عبارة "براكيس مستعدة"، قالت عنها بالفاتسكي  -مالحظة [
أنها كانت في وقت ما شعاراً أو تميمة يصنعه ديكنز بدون 

لبعض األشخاص الذين  ا من حين آلخروعي. كانت تستخدمه
ول مرة. لقد تحدثت مع هذه القوة يجتمعون (أو يكتبون) أل

الغريبة لدرجة أنها أرهبت الشخص الذي سمعها من شفتيها 
].الثيوصوفي األيرلندي الناشرون، -وهي تستخدمها   
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 كلمات عن جودج
 

 كلمات من تالميذه وأصدقاؤه
 

 

. وكان 1885ء عام قابلت ويليام ك. جودج ألول مرة في شتا
بهاغافاد غيتا. كان رفيقه المستمر حينها طالباً مخلصاً في ال

وكتابه المفضل إلى األبد. تم تكوين حياته وعمله من خالل 
 مفاهيمه.

 - القدرة على القيام باألفعال-و  - المساواة في الروح-هذه  
غرسها في "كتاب التفاني" هذا وأعلن أنه يشّكل "يوغا" أو 

لى حد كبير  مع الروح العليا، ويمتلك السيد جودج ذلك إاتحاداً 
من أي وقت مضى.  هأكثر من أي شخص آخر أعرف  

تفانيه لم يتعثر أبداً. بدا مرساه آمناً وغير قابل للتزعزع على 
أداء األعمال اإلطالق، وهنا تكمن قوته. كانت قدرته على 

منزعجاً  رائعة، وقدرته التنفيذية من الدرجة األولى. لم يكن
عندما تعرض لالعتداء أبداً من شغفه أو أعمه االستياء، و

عالنية وبقوة، وقف بحزم في طريقه، وكان يعمل من أجل 
.الغرض الوحيد من حياته، وهو نجاح الجمعية الثيوصوفية  

د أصدقاؤه من حوله لذلك كان يعمل حتى النهاية، احتش
آلخر من وساعدوه في عمله. لم يفهم الناس على الجانب ا
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يث كان معروفاً بعمله المحيط وضع السيد جادج في أمريكا، ح
وال كم كان من المستحيل فقدان اإليمان به. صحيح أن األسئلة 

التي أثيرت كانت شخصية بالكامل، واستغرق األمر بعض 
.لحقيقية للمجتمع بأسرهالوقت لشرح طبيعة الجمعية ا  

حة وكان لدى ومع ذلك، عندما أصبحت هذه المشكالت واض 
حقاً وأولئك الذين كانوا في الناس وقت لفحصها، كان الحكم سا

] لن ينسوا أبداً المشهد الذي حدث 1889بوسطن في أبريل [
).آ –هناك. [عندما تم إنشاء الجمعية الثيوصوفية في    

ة منها كانت مهمتي أن أترأس العديد من المؤتمرات، الطبي
هذا المشهد من قبل وال آمل  والثيوصوفية، لكنني لم أشهد مثل

ية. لم يكن هناك مظاهرة صاخبة، ولكن حتى أن أراه مرة ثان
.الهواء رفرف من التعاطف والتقدير  

لم يكن ضيق األفق أبداً، أو أنانياً على اإلطالق، ولم يكن 
العمل بلحظة مغروراً. وقال إنه سيتخلى عن خطته الخاصة في 

روراً إذا واصل شخص ما إذا تم اقتراح خطة أفضل، وكان مس
العمل على الفور. العمل الذي صممه وبدأ  

للمضي قدماً والسير لألمام، فقد بدا أن الحركة هي هدفه  
. . ..الوحيد في الحياة  

بالنسبة لي، معرفة السيد جودج هي كما أنا عرفته، ورأيته  
منزل، في عجلة في العمل، وخالل األيام في ال -يوماً بعد يوم 

رات ة من السفر في الصحراء أو في المحيط دون مساالطويل
وال شك في  العالم،بعد أن سافرت معه مرتين في جميع أنحاء 

 عالقته المحفل الكبير وخدمته.
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ومن ثم نفذ أمر بالفاتسكي  قدراته،لقد قام بعمل المعلم بأفضل  
".ن انقطاعللحفاظ على الرابط دو -  

.كد. بو  

 

 

اضية، كانت معظم اتصاالتنا شخصية في السنوات األربع الم"
نا معظم ذلك الوقت تحت سقف واحد. لقد أتيحت لي دائماً، وك

فرصة جيدة لدراسة شخصية الرجل وال أتردد في تسجيل 
تقديري له. لم تتم مالحقة أي من أعمال حياة وليام ك. جودج 

في السعي  تحت مالحظتي، فهي ال تستحق األنانية أو الرغبة
.شخصيلتحقيق غرض   

ائيي العلوم الغيبية إلى ربما أنا لست مؤهالً إليصال مزايا إخص
الرجل الذي احتفظ بذكراه بمثل هذا التقدير الكبير من االمتنان 
لكنني على األقل أتحدث عما حدث أمامي في الشؤون العادية 

للحياة، وكنت أجده دائماً في روح عدم المباالة لألمور 
فيه الكرم، وجميع الفضائل الثانية  خصية، أو للمجد، ورأيتالش

عزيزة على البشر اآلخرين.التي هي   

كانت الشدة التي رآها فيه البعض كانت من الخارج فقط. لم  
يكن دائماً صبوراً مع الجنون والال تعاطف، لكن حتى هؤالء قد 

يانة ألهموه الشفقة بدالً من اإلدانة، وفقط الجبن المتعمد والخ
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ما يبدو كانت تدفعه لوضع الجاني بعيداً  للقضية نفسها على
.متناول تعاطفه واهتمامه الحاليعن   

كان فريداً متحرراً من رذيلة السعي الدائم لشرح وتبرير أفعاله. 
كان يعتقد أنه كان من الضروري فعل الشيء الصحيح اآلن 

عندما لتحقيق النية الصحيحة، وترك النتيجة في مكانها. حتى 
لب تفسيراً ومبرراً خاصين، فهو لم يفسر يحدث شيء ما يتط

شرح أو يبرر. المثال األكثر وضوحاً، الذي أعرفه، ينبع أو ي
، وهي رسالة تم طيها 1887من رسالة تلقيتها منه في عام 

على ورقة ثانية وكتبت باللون األزرق في اليد وهي مألوفة 
 سمى بالمهاتماالمتكرر لـما ي - التعرض –جداً بسبب 

. اءالحكم  

مح إليها جودج بشكل مباشر القضية التي أل الرسالةأوضحت 
بنفسه في رسالته الخاصة، وعندما كتبت، ملمحاً بمزاح إلى 

بروح وبطريقة  أجاب،جهوده لجعل رسالته تصلح لي، 
مباشرة، أنه لم يفعل شيئاً ولن يفعل ذلك، ولكن، على عكس 

ذه عادته المعتادة، قدم نظرية حول كيفية حدوث مثل ه
.األشياء  

نت لويس وأظهرت له الرسالة بعد سنوات قليلة، التقينا في سا
والمرفق. بعد إرجاع األوراق للحظة، نظر لي مباشرة في 

: ال أستطيع أن أشرح ذلك. إنها العين وقال، بأبسط الطرق
.موهبة ميتة  

والقضية توقفت بدون اقتناعي التام بنزاهتها، كنت قد أشك  
ربما كنت قد صرخت صرخة "أنه االحتيال" به في ذلك الوقت، 

 ً بصرف النظر  اكتشفت،. بعد سنوات من وقوع الحادث، الحقا
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عن جودج، أن الحقيقة حول هذا الموضوع وإيماني بصدقه 
ً كا .نت مبررة تماما  

أقل  من بين جميع أصدقائي ومعارفي، أضاع وليام ك. جودج
يفته كانت راحته. قدر من الوقت. لم يبُد أنه يرتاح أبداً، ألن وظ

.الً غير إجتماعيومع ذلك لم يكن بأي حال رج  

في السنوات األخيرة، بدا أنه مستغرق أكثر فأكثر في عمله. 
ومع ذلك، حتى لو كافح، فقد كان هذا كاٍف لتخويف الرجل 

عبء آخر إذا بدا العادي والعامل الجاد، ولم يتردد في تحمل 
كان يحتضنها بالكامل. أنه وعد جيد للحركة الثيوصوفية التي  

المحمومة التي عاشها، فقد كان أحد  على الرغم من الحياة 
أكثر الرجال الذين أعرفهم قابلية للوصول للهدف، وأحد الرجال 

 القالئل المستعدين لقبول االقتراحات.

ه كان يعرف كيفية لم يكن يعرف كل شيء وكل ما يحدث، لكن 
.ول يدهاستخدام المواد التي يجدها في متنا  

 

لصديق معي، لم يسبق في على الرغم من أنه كان دائماً نفس ا
كل هذه السنوات، أن يكتب لي أو يخبرني بكلمة قاسية، أنا 
أدرك أنه في عالقاته مع العديد من األشخاص الذين قابلهم 

 ً بينه وبين اآلخرين.  "الفتى األيرلندي" يضع نفسه أحيانا  

ى دراية بالحياة الداخلية الحقيقية بالنسبة ألولئك الذين كانوا عل
فإن هذا تفسير كاٍف للتناقضات الظاهرة والفشل في  لإلنسان،
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الحياة اليومية التي شاركها مع بقية البشر. إنه أمر ال يمكن 
."عمداً أحد تصوره بالنسبة لي أنه قد جرح أو خدع   

باج. .ب .إيليوت  

 
زل لعدة كان لدينا شرف وجوده في المن1894عام صيف  " في

واحدة على األقل في أسابيع. ومنذ ذلك الحين، أمضى ليلة 
 األسبوع في المنزل حتى أجبره مرضه على مغادرة نيويورك.

. . . يوماً بعد يوم، عاد من المكتب منهكاً تماماً، فكرياً  
ً  ليلة،وليلة بعد  وجسدياً، لمحاربة سهام الشك  ظل مستيقظا

ن جميع أنحاء العالم. قال والظنون في أن ذلك سيحدث له م
ان النار التي اخترقته. وفي الصباح كان إنهم كانوا مثل قضب

ترب خطوة واحدة من ينزل من غرفته شاحباً وهزيالً، ويق
حدود قوته، ولكن دائما مع نفس الروح الطيبة والمتسامحة. 

.به حقاً لم يعرفوا ماذا فعلوا  

عامل بها مع لعل أبرز دليل على عظمته هو الحكمة التي ت
ية للشخصية التي أظهرها أشخاص مختلفين والمعرفة الالنهائ

وكان  . .. .في اتجاه طالبه. ال أعتقد أنه كان مطابقاً لشخصين
أكثر ما تميزت به صداقته هو تعاطفه الرائع وطيبته. لقد قيل 
عنه إن أحداً لم يمس مثله أي مكان مؤلم بحنان ال حصر له 

لون أن يوبخهم ويصححهم السيد وأعرف الكثير ممن يفض
.لثناء عليهمجودج بدالً من ا  
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اإليغو حقيقة البعض منا كان محظوظا بما فيه الكفاية لمعرفة 
الحقيقية الذين استخدمت الجسم الذي يُسمى جودج. في إحدى 
المرات، قضى بضع ساعات يصف لزوجتي ولي التجربة التي 

جسد التي كان عليه مرت بها اإليغو في السيطرة على األداة ال
سهلة م تكن العملية سريعة وال استخدامها لسنوات عديدة. ل

اليوم الذي تال وفاة الطفل  الحقيقة لم تكن مثالية، ألنه في وفي
جودج، نشأت الميول الجسدية والوراثة للجسم الذي كان 

.يستخدمه وأعاقته  

 التعبير الكامل عن الرجل الداخلي. األفكار والمشاعر. كانت 
التنسيق. المفاجئة والبرودة في بعض األحيان بسبب عدم 

من بالطبع، كان السيد جودج مدركاً تماماً لهذا األمر، وهذا 
شأنه أن يزعجه خوفاً من خداع أصدقائه بسبب مشاعره 

 الحقيقية.

كان ال يزال لديه سيطرة مطلقة على أفكاره وأفعاله لكن جسده  
.في بعض األحيان غير تعبيره قليالً   

جسده سوف أن  1894أخبرني السيد جودج في ديسمبر عام 
ائل يموت بسبب الكارما في العام القادم، ويجب أن يتم ذلك بوس

 غير عادية.

استخدام هذه الهيئة  وامكانيةثم توقع نجاح هذه العملية تماماً  
لكنه ال يعتمد على العدوان الخارجي وال على  عديدة،لسنوات 

"الصف". بب التوتر واإلرهاق بس  

تبين أنها أثبتت كثيرة  هذا، فضالً عن وراثة الجسم، التي
.علم أنه سيموتإلرادته وقوته. قبل شهرين من وفاته، كان ي  
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ولكن حتى ذلك الحين، كان من الصعب هزيمة اإلرادة التي ال  
تُقهر، وتم جر الجسم الفقير الذي تم استنفاذه وتمزقه باأللم 

لى نهاية ختامية وسامية. خالل شهرين من البؤس إ  

ائه. وعندما قرر المغادرة، كان أكثر من جهد للبقاء مع أصدق
لرحيله. أشكر اآللهة التي كان لي  أحبوه هم األكثر استعداداً 

 ً ."شرف المعرفة به. كانت نعمة أن ندعوه صديقا  

هيجو. ج.  

 

 

. تم معرفتي بجودج زادت للغاية من اهتمامي بالثيوصوفيا"
عض من قبل صحفي أخبرني عنه كرجل صالح ولكنه تعريفنا لب

صاحب فلسفة شرقية غير مفهومة، والتي ال يمكن لمعرفتها 
 أن تُعوض، ألي روح عملية، الصعوبة في فهم ذلك. 

إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فقد التقينا ألول مرة عندما تم 
واصل حث بالفاتسكي على المحاولة، بحضور الصحفيين، للت

كان  ..رس الليل الذي غرق في نهر الشرقمع رفات حا
ت حاضراً، قائداً، مهماً وذو سلطة ونفوذ.  أولكو  

جودج الحاضر، كان متحفظ وهادئ. كان الشبح خجوالً 
والصحفيون ساخرون. وكان الوحيد الذي يبدو أنه يشعر 
بالملل من فكاهته هو العقيد أولكوت. هدوء ولطف السيد 

ين وأعطاني انطباعاً إيجابياً إعجاب الصحفي النا قد جودج
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زه تجارب أحد معارفه الذي كان قد حافظ بشكل خاص، تعز
.عليها أثناء إقامته  

طوال هذا الوقت، على الرغم من أنني رأيته عدة مرات عندما 
كان لديه عذر كبير للغضب، إال أن سلوكه كان دائماً هو نفسه: 

قط في ، وموهوب، ليس فلطيف، ومساير، ومستعد للمساعدة
.مكانالسيطرة على الذات، بل ومهذباً قدر اإل  

نتوقع أن نرى فيه إنساناً نبيالً، ولكنه كان يوحي باالحترام  
أكثر من مجرد احترام التزامات المجتمع الصالح. كان يبدو 
دائماً أنه يبحث عن ظروف مخففة، حتى في التواضع النقي 

صدق نواياه  يعزو إليهم على األقللآلخرين، ويسعى إلى أن 
مالهم هي الغدر والخبيث ونواياه الحسنة، في وقت كانت أع

 تجاهه.

ال يبدو أنه يميل إلى االعتقاد بأن الناس فعلوا الشر من خالل  
تفضيلهم القيام بذلك، ولكن فقط ألنهم لم يعرفوا الخير وفوائده 

.الفائقة، لذلك، كان متسامح جداً   

عالوة على ذلك، في  شيء غريب، -لروح هذه ولكن لطافة ا
لم تجعله على أي حال  -د ما ذكي وعصبي إلى ح أيرلندي

شخص ضعيف أو مخفوق يمكن خداعه للقيام بما لم يوافق 
عليه حكمه وقراره، أو يرفضها تحت تأثير أي خطة عمل قام 

 بحلها عمداً.

ن ذهنه والتداول بعناية حول األشياء كان أحد أقوى ميزاته. كا 
 ً كر  وواسع الحيلة في االقتراحات، لكنني ال أتذنشيطاً وسريعا

من أي وقت مضى أنه يعلم أنه يثق في نبضاته قبل أن يزنها 
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جيداً. ليس من غير المألوف بالنسبة للقضايا التي تبدو تافهة 
بالنسبة لي، األسئلة التي يمكن حلها بنفس السهولة من البداية 

.اثنينها مجاالً لوجهة نظر والتي ال يبدو أن لدي  

تعمد بين عشية انه يأخذ السؤال أو المشكلة في حل م 
وضحاها، أو لفترة أطول. وتُلزمني الصراحة باالعتراف بأن 
مثل هذه األشياء كانت، بشكل عام، أكثر أهمية وأن سالسل 

اآلثار كانت أكثر خطورة مما بدا في البداية ممكنة، األمر الذي 
.لحكمةيبرر تماماً ا  

يل منذ أن كان لدي أي شك في أنه يتلقى لقد مر وقت طو
عن  عدة في مداوالته وأنه يسترشد بتصحيح االستنتاجاتالمسا

طريق الذكاءات التي تتجاوز قدرتها العادية من الرجال 
العاديين، ولكن عندما الحظت عادته للتداول، اعتبرتها مجرد 

.كن إيرلنديةحذرة ول -" معتادة استعداد ألشياء "نخر  

خص كثير من الصحفيين بقسوة، لكنني لم أعرف أي شيعمل ال
حتى في هذا المجال الشاق من العمل، ال يمكن الدفاع عنه وال 

على الرغم من كل الجهود التي بذلها  جودج..يثابر مثل 
لتخفيف عبء ممن حوله، فإن هذا الجهد كان ميؤوساً منه 

للحظة، عندما كان ينبغي أن يستريح، لم يعطيه سوى فرصة 
."للتفكير في شيء آخر يفعله  

 

.يج.ه. كونيل  
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كانت حياته مثاالً على إمكانية تقديم أفكار جديدة مع التركيز "
والمثابرة والتأثير، دون أن يصبح غريب األطوار أو من يعمل 

بطريقة وكأنه لوحده، ودون أن يفقد االتصال مع إخواننا 
.ملتوي له كرنك -صبح نباختصار، دون أن  البشر.  

ه الفريد الذي أولئك الذين سمعوه يتكلم، تعرفوا على االتجا 
ذهب به عقله إلى نقيض الموضوع، وبساطة كلماته، ونكران 

الذات الذي لم يتأثر به اإلنسان. كانت جودة "الفطرة السليمة" 
 هي السمة المميزة للسيد جودج.

كانت لديه موهبة الكلمات، وأيضاً الهبة األكبر من حيث  
ه بالتناسب، وهي التدريس المنسق الذي يحول هذ اإلحساس

الكلمات ويضعها في مكانها الصحيح، باعتبارها مجرد أدوات 
أو وكالء، ال تجذب االنتباه إلى أنفسهم. الجمل كانت قصيرة 
وسهلة. طريقته باردة وهادئة. واما ما قاله فكان يتذكره الن 

ثل المطر كالمه استجاب لشعور الحق. بدا أنهم "ينقعون"، م
الحقيقة كان سيل الذي يحصل عليه المزارعون، بينما ب

."بالغة" يركض، تاركاً أرضاً جافة وراءه  

سواء كانت صحيحة أم ال، قد يكون ذلك جودج. لقد كان 
جودج، كما قيل، أحد الموقعين على إعالن االستقالل. كانت 
صفاته تلك التي ميزت قادة تلك الفترة. كانت هناك طاقة من 

يضاً إحساس احية، وفكر من ناحية ثانية، ولكن كان هناك أن
مهيمن وعنيف، لم يكن من المحافظين المملين، بل كان من 

النوعية المتوازنة التي حولت الفكر إلى حكم واضح، والطاقة 
صلب.الموسعة العمياء إلى عمل ثابت   
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الفرنسية نجد أن العنصر الفكري للثورة فإننا لعدم وجود هذا، 
أن يقدم سوى فوضى من المخططات البصيرة، في حين لم 

طاقاتها العاطفية والحيوانية قد أنفقت في الحرارة المدمرة 
."والغضب والرغوة  

.ندبليو. ما  

 

 

انضم السيد جودج إلى مكتب آخر من المكتب الذي تدرج فيه. "
كان حارساً. عندما جاء أحدهم للعمل تحت قيادته، فوجئ المرء 

ما كان منزعجاً، من إصراره على األشياء البداية، وربفي 
لصغيرة. كانت مثل: [حافظ على مكتبك هكذا، أو، قم بأخذ ا

القلم الخاص بك، أو، أدخل البيانات الخاصة بك وانسخ 
.الرسائل الخاصة بك بهذه الطريقة، وليس بطريقتك الخاصة]  

هذه في الوقت الحالي، وجد أحدهم أن مجموع االهتمام في  
أو الحصول كان إيقاعاً أكبر مع إهدار أقل للطاقة،  التفاصيل

على قدر أكبر من الحرية العقلية غالباً عن طريق سهولة أكبر 
في العمل البدني. كل ما فعله هو له معنى عندما جئت لنتوضع 

 ً .معا  

في التفكير في هذا المساعد والمعلم الخاص بنا، أجد نفسي 
ن الشخص الذي لم ينظر تقريباً في المستقبل. كاأفكر كلياً 

تطلع دائماً لألمام، في الوقت الذي كانت فيه للوراء. وقال انه ي
أنشطة الجسد والعقل منشغلة في كل لحظة بواجب تلك اللحظة 
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وتردد أغنية روحه  إال أن قلبه قد وضع على وعد المستقبل
.الموسيقى من دورات لم تأت بعد  

ل كروح حّرة قررت ه كرجل غادر من وسطنا، بنحن ال نفكر في
، مبتهجة بهذه الحرية وتتألق بالرحمة أن تعمل مهمتها الجبارة

والقوة. كانت طبيعته ال تعرف الترامز، لكنه اعترف بالقوانين 
"غنياً  نفسه،اإللهية في كل شيء. لقد كان، كما قال هو 

ل انتباهنا باألمل". وكتب مؤخراً أنه يتعين علينا اآلن أن نحو
مكان  -الواليات المتحدة من أجل أن يكون هناك  إلى العمل في

.عالمي مالئم يتحدى السماء من أجل الثيوصوفيا  

هذا المستقبل كما يراه ويرى أنه مهيب بأبعاده المتناغمة. 
أشرف على تحرير الجنس البشري. لقد ضرب سالسل حبس 

تحضر اليوم نفسه وأمر أرواح البشر بأن تكون حرة. إنه يس
.الداخليقوى اإلنسان   

لنا هذه األشياء. إذا كنا  الموت، الساحر، فتح الباب لتظهر
مخلصين، فلن يُغلق هذا الباب أبداً. إذا كنا مخلصين، فقط هذا 

هو االحتياطي. أغلق الصفوف ودع اإلخالص يكون وكيالً 
للقوى السماوية. لرؤية أمريكا، مهد الساللة الجديدة، استعد 

وإعداد ملجأ ومنزل لإليغو التي ال ساعدة وتكاثر هذا الصنف لم
ظهر. . . ولهذا األمر قد عمل. ألن أولئك الذين يأتون تزال ت

."من بعده سيعملون مثله. وهو يعمل معهم  

 

 جوليا. دبليو. كيغثتلي.
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صديقاً قديماً وصديقاً للمستقبل، كما  يبدو لي وليام ك. جودج"
.يفعل مع كثيرين في هذا البلد وغيرهم  

فيا. روحة ثيوصوفية قرأتها كانت: موجز الثيوصوأول أط 
لقائي األول معه غير مجرى حياتي بالكامل. لقد وثقت به 
آنذاك، كما أفعل اآلن ولجميع الذين وثق بهم. يبدو لي أن 

د، والذي هو قوة الحركة "الثقة" هي الرابط الذي يوح
القلب.  صادرة منالثيوصوفية، ألنها   

لم يُسمح لها أن تظل ثقة عمياء، ألنه  وهذه الثقة التي أثارها
رور الوقت، كلما أصبحت طاقة الطالب واتساقه وتفانيه أكثر بم

الحقيقي" يتم الكشف عنه أكثر فأكثر  وضوحاً، فإن "جودج
حتى أصبحت القوة التي تشع من خالله في كل شخص مساعدة 

 دائمة موجودة في العمل.

اً حياً في كل قلب يثق على هذا النحو، يبقى جودج اليوم مركز 
.الرسول العظيم القادم-ة به، وهو موطن ألشع  

به النشط الذي قامت الثيوصوفي  بعد مشاركتي في العمل
الجمعية الثيوصوفية في بوسطن ألكثر من سبع سنوات، تم 

في العديد من الظروف  صال الكارما خاصتي بالسيد جودجتا
عامة، اجتازتها المختلفة، األزمات المختلفة، المحلية وال

 الجمعية في أماٍن تاٍم. 

في كل ذلك، كان صوته هو الذي يشجع أو يحذر، ويده هي 
خرج متناغم. عن قوته التنظيمية التي وجهت األمور نحو م

االستثنائية، ونظرته الرائعة في شخصية وقدرة األفراد وقدرته 
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على تحويل العلل الظاهرة إلى قوى من أجل الخير، كان لدي 
.ثير من األدلةالك  

يبيات " فإن الكثيرين كانوا يعرفون كونه "عالماً عظيماً بالغ
ذلك جيداً، لكن لم يخترق أحد أعماق قوته ومعرفته. سيكشف 

المستقبل الكثير من األشياء عنه التي أصبحت مخفية اآلن 
وسوف يُظهر النطاق الحقيقي لعمله. نحن نعلم أن عمل الحياة 

ا يجب منحها لآلخرين. ن وأنه من خاللنكان ميزة ال تقدر بثم
.وضع الخطوط من قبل بالفاتسكي وجودجتم   

كإنسان  -متحدثاً عن السيد جودج كما لم يرفه أي شخص 
شجاعاً، منظم ال  رقيقاً،كان متواضعاً، قوياً، صبوراً،  -مثلنا 

مثيل له، يتمتع بسلطات مماثلة لتلك الموجودة عند بالفاتسكي 
في بداً لتمهيد الطريق ألولئك الذين يرغبون ولم يستخدمها أ

 اتباع مسار المعرفة. 

لقد كان طيباً وصبوراً، حيث أننا نجد فيه في كثير من األحيان 
.قوة ال تُصدق  

يمكن أن  إدراكدية، وهو كان يتمتع بسلطات تنظيمية غير عا 
يدرس دوافع وروح اآلخرين، ويرى الخونة من حوله، ويقرأ 

 ذين يرغبون في إيذائه، ومع ذلك، وفي جميعقلوب أولئك ال
تعامالته معهم، كان يمهد الطريق لهم، ويبقى دائماً لطيفاً 

 معهم. 

بالنسبة إلى الشخص الذي أضر به أكثر من أي وقت مضى، لم 
يقوله عندما أخبره األصدقاء سوى القول: ال يهم يكن لديه ما 

ن.ما يفعله اآلخرو  
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 كان يقول:

من قلبك. استمر في العمل الذي تراه. ال تطرد أي شخص 
رك العمل في الوقت المناسب، وكل هذه الحماقات األخرى سيخب

ستسقط بالعدم. -حماقات الجهل  -  

 

 ويتابع قوله:

 

تنا جميعاً، عندما يعود ثم، عندما يحين الوقت سنستعيد قو 
أولئك الذين سقطوا لفترة من الزمن، سنكون منفتحين كإخوان 

ر ساعدتهم في العثور على الطريق وتخفيف آثاأقوياء، لم
".األخطاء التي خلقوها بدافع الجهل  

 روبرت كروسبي.

 

 

عظيماً، على الرغم من أن اإلنسان  - كان جودج نطاساً مسارراً 
هل من  والطين.الحقيقي كان مخفياً وراء جسد من األرجيل 

ير المعقول أن نفترض أنه في الوقت الذي كان فيه للمحفل الكب
 وكذلك اع سبنسر، ميلأتب -أعداء عمالقة ومفكرين كبار نظير 

 لعصر من الالأدري المادي، فإن المحفل قد - وداروينهكسلي، 
 أرسل مبتدئين أو أطفال يقاتلون من أجل العالم؟
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ال، لقد أرسلوا أفضل ما لديهم وأشجعهم، إذا لم يكن هناك  
كافياً. دليل آخر على ذلك، فإن العمل المنجز سيكون 

هرمجدون.معركة إلى  نزلت ،بطريقة ملوكيةوبالفاتسكي،   

العالم بحكمتها، سخرت من المادية من خالل عرضها  أربكت 
ائع لقوى خارقة للطبيعة للوهلة األولى. ولكن جودج كان الر

الفارس المتجول، الذي قاتل بين قرع الطبول، والصدمة 
رية. والصخب، واإلثارة والمجد في البطولة األمي  

دي واجبه كفارس في كان يؤ كي، وجودجومل كان ومع ذلك،
ساحة المعركة الصامتة وغير المرئية. كان مكانه، مهمته تعليم 

األخالق. وضع جانباً جنون الظواهر وطلب مننا أن لجعل 
.قنوات الحب أكثر صحة واستدامة ألخواننا البشر  

دج وضعت بالفاتسكي األساس بشكل جيد. لكنها تركت لجو
الحكيم فيه، ال تغفل  احترام البناء قوي وآمن. ومع ذلك، مع

 عن اإلنسان، ألنه حتى في أبسط حياته، كان عظيماً.

أولئك الذين رأوه وضعوا جانبا كل عناية وأصبحوا في الوقت  
الراهن رفاق الفرح والسعادة والبهجة، لن يحتاجوا إلى تذكر 

طفال والمتواضعين بالنسبة لألهذا الوجه الجميل لشخصيته. 
 لهم. سمعوا عنه بخوف، اقتربوا منه ن الوحيّ في المجتمع، كا

بالرعدة واالرتعاش، تعرفوا على الفور على أنه واحد منهم، 
لقد كان رائعاً، كم كان  فأصبحوا أصدقاء مخلصين له إلى األبد.

رائعاً أولئك األكثر تواضعاً في صفوفنا، الذين قدموا أنفسهم 
."وأحبوه ووثقوا بهشخصياً له،   

.ندرسوآ. أنجيروم.  
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، كان اإلنسان الوحيد الذي قابلته 1888لقد عرفته منذ عام "
على اإلطالق والذي شعرت باألمان نحوه في جميع االتجاهات. 

كانت عمق طبيعته كما بدا لي غير مفهومة. كانت شخصيته 
متوازنة، ألنه كان يتمتع باستيعاب مثالي. جاءت أفكاره 

. كان ال يهتم سطحيةاله من الروح وليس من الدوافع الوأفع
باالنطباعات التي يمكن أن ينتج عن أي شيء يقوله أو يفعله 

.حيث أن العنصر الشخصي فيه كان غائب في معظمه  

وكان دائماً مخلصاً، إال إذا سمح بذلك أحياناً لإلنسان على 
 السطح بالظهور، وخضع لألمور الغريبة والصفات المميزة

ين كانت هناك السيطرة ذلك الحلطبيعته اإلنسانية. ولكن حتى 
.العليا  

كان لديه القدرة على مراقبة وتوليف الظروف واألشخاص 
واألحداث. في الحقيقة، لقد اكتشفت هنا في كثير من األحيان 

 ما يسميه البعض أحياناً المعرفة الخفية. لقد كان غامض.

إخضاع التجوال الصاخب لديه قوة ضبط النفس ويمكنه  تكان 
صامداً في وسط طبيعته الخاصة، مدعوماً الوقوف للعقل، و

بمثله المثالي، ورؤية أي موقف محايد. يا له من عجب أنه 
 رأى بوضوح! 
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في المسألة الثيوصوفية، كان كل عقله وروحه مضاءة 
ومتحمسة باهتمام عميق، ومهما كان السؤال أو المشكلة التي 

سي مثاله األساف ينظر في األمر بدءاً من قد تنشأ، فإنه سو
للوحدة الروحية لكل األشياء، الذات، تم احتواء الوئام الرفيع 

.في مصدره اً في فهمه وطريقة التعديل لكل ما كان موجود  

هذه الفلسفة، كما أكد، تم استحضارها في كتاب الكتب 
 الغيتا وكتاب العقيدة السرية إنالبهاغافاد غيتا، وكان يقول 

.ومتابعة هذه الحياةكانا كافيين بالنسبة له لمحاولة فهم   

كان يُسمى من  . . ..لم يتعب من جعل األمور واضحة وبسيطة
قبل البعض "الراجا". لقد كاتبته مرة واحدة في نهاية فترة من 

القلق والمشاكل الطويلة في أعمالي، وسألته عما هو الدرس 
القيام بالتطبيق جب استخالصه، ألنني لم أستطع الذي ي

الدرس ال يختلف عن أي شيء في كان جوابه: " بنفسي..
الحياة. إنه مجرد كارما، والتطبيق على الظروف العظيمة يبدو 

".أكبر، ولكنه في الحقيقة ليس أكثر من األصغر في اآلخرين  

إذا  الهدوء هو أفضل درس للتعلم، مع عدم االهتمام بالنتائج.
، فهذا جيد، وإذا كنت هادئاً سارت األمور على ما يرام

، فهذا أفضل، ألنه لن يكون لديك أي ارتباط جديد ومنفصالً 
بالكارما. الهدوء يحافظ أيضاً على الصحة في جميع الحاالت 

.ويترك العقل حراً في التصرف  

منه، تعلمت كشف مبدأ الشرط أو الظرف. لقد رأى كل المسائل 
ر التي سمح لكل منها من وجهة نظر المبدأ أو الجوه واألسئلة

رجوع إلى الشخصية، وإدراكه السريع لكل بحد ذاته، دون ال
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موقف، باإلضافة إلى تطبيق مبادئه المثالية، في الحكم بشكل 
.صحيح في جميع األوقات  

كلما اتبعت نصيحته بمعنى مثاله الخاص، سواء كان ذلك في 
 خارجها، فإن هذا يعمل دائماً على تبسيطعمل الجمعية أو 

ة، كانت وجهة نظر الحقيقة الموقف األكثر تعقيداً، وبعبارة ثاني
وإقامة الوئام دائماً هي الموقف الذي تبناه تجاه كل ما لمسه. 

 -لم ينن جدلياً، ألنه اعتقد أنه ال يمكن إقناع أحد في النهاية 
الضروري وضع "يجب على الجميع تأكيد قناعته". كان من 

."للعمل على الفور كلمة في الوقت المناسب، أو  

مر.ب. أوغوست. نيريشي  

 

 

بالنسبة للعنصر الغامض في شخصية السيد جودج، تم توحيد "
صفاء مهنة المحامي التي كان يمارسها، وقدرة تنظيم قائد 

عظيم، وهذه هي الفطرة السليمة فيه المثيرة لإلعجاب، والتي 
عاليمه يتجسد المرء في ت . . ..بين المتحمسين تُعد نادرة جداً 

اه النبي حزقيال عندما قال له بأكبر قدر من التأكيد الذي تلق
.الصوت: قف على قدميك وسأتحدث معك  

على هذا الموقف المستقيم واالعتماد على الذات.  أصر الرئيس
لقد حذر بشكل قاطع من أي شيء كان يستمتع بالضعف أو 

عليه انعدام الثقة بالنفس أو ما كانت بالفاتسكي تحب أن يطلق 
ال معنى له.خربشة ودفق اسم    
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فت إلى أولئك الذين يتوقعون الوصول إلى القمة حيث الت
لكن عندما وصلنا إليه والذي تسلقها بالتشبث بمالبسه. و

يحتاج إلى المساعدة حقاً، وجدنا أنه ال يمكن ألحد أن يكون 
أكثر استعداداً للتواصل، والرد بابتسامة مشجعة، على قول 

.رورية، ال أكثرالكلمة الض  

نه يمسك بك بقوة، لكن على جنب. لقد لقد كان أفضل صديق أل
الصديق أدرك الوصف الجميل الذي قدمه إيمرسون عن 

المثالي، الذي قابل عنصرين أساسيين من الصداقة والحنان 
والحقيقة: "لقد وصلت أخيراً"، كما قال إيمرسون، بحضور 

لمساواة مع الجميع. إنسان حقيقي جداً يضع نفسه على قدم ا  

معه بكل بساطة ووضوح مثلما تلتقي ذرة  أستطيع أن أتعامل
لقلب كبير، سيكون دائماً بالنسبة  . . ..كيميائية مع ذرة ثانية

غريباً في آالف الخصائص الفردية، من أجل االقتراب من 
.المكان المقدس  

على هذه "األرض المقدسة" من التفاني في الهدف النهائي 
 منهقترب يُ رغبة وحدها في رفاه اآلخرين، يجب أن من ال
 ً مع الحماسة، والحكم  تتزعزع،. وتمتزج الشجاعة التي ال دائما

السريع، والصبر الذي ال نهاية له. والذي جعل شخصيته قوية 
جداً، كانت المودة الدافئة، وروح القوة، والبهجة الطفولية 

.تقريباً التي جعلته رائع للغاية  

الرئيس: يجب  حدى الرسائل األخيرة التي تلقيناها منأخبرتنا إ
كثر تواضعاً. . . كانت م السعي للتطور يومياً في مهام أكعلي

هناك قصة جميلة عن روكوس، الذي لم يتمكن من التعرف 
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على النحلة التي طغت على رأسه رسالة الدرياد247، وبالتالي 
."فقد حبه  

.كاترين هيالرد  

 

 

من نفوسنا إال في النفوس التي  من الضروري أال تفلت"
نرى، بل  أالفيها بأكثر واقعية، حتى يتسنى لنا أن نتعلم شعرنا 

أن نلمسها داخلياً، وهو الدليل الحقيقي على أن صديقنا 
موجود، حتى نتمكن من معرفة أن اختفاء وتبديد الجزء 

ير الخارجي المرئي ال يعوق أو يضر بالجزء الحقيقي غ
 المرئي.

دتنا بأكبر قدر ول على هذه المعرفة، وإعمالها في إرايتم الحص 
 من الصعوبة، بتكلفة مساوية لتكلفة فقدان أفضل أصدقائنا.

ومع ذلك، إذا كانت التكلفة مرتفعة، فإن المكسب كبير  
ويتجاوز التقدير، ألنه مجرد نصر أول على الكون بأسره، مما 

به للمواجهة ينا ما يمكن القيام يسمح لنا بمعرفة أنه يوجد ف
الكون يد الحياة في كل ما هو في واالنتصار والبقاء على ق

مشعين ومنتصرين في المنافسة. ونخرج  

 

                                                           

 حورية من الفولكلور األغريقي. 247
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ومع ذلك، ال الكون وال الموت هم خصوم حقيقيون، ألنهم  
."ليسوا سوى حياة من جميع الجوانب ونحن أيضاً حياة  

 شارل جونستون.

 

 

 

أنه دخل حياتي وأنا دركته من قبل، أعرف إلى حٍدّ أكبر مما أ"
ه دخل أيضاً في حياة اآلالف من الناس، وأعتقد واثق تماماً أن

 أننا بحاجة إلى االعتراف بهذا بقدر ما يمضي الزمن . . .

بالوالء، ولم يطلب حب أو والء أحد، لكن جاء  أقسم جودج لقد
تالميذه من تلقاء أنفسهم وحسب موافقتهم ورضاهم، ولم يتخل 

الفرصة المتاحة، ائماً متقدماً وسباقاً قليًال على عنهم لقد كان د
".وكان بالفعل قائداً   

 ي.ب. رامبو.

 

 

كان جودج األفضل وكان أفضل صديق يمكن إلنسان أن يجد "
إلطالق. أخبرتني بالفاتسكي أنني يجب أن أجد ذلك مثله على ا

بهذه الطريقة. لذلك كان واحداً ممن تثق بهم كثيراً وأحبته كما 
أولئك الذين كان ينقص  فيمال آلخر. وكما أفكر لم تفع

اضطهدوه، في مخاطرة فقدان حياتهم، والجوهرة العظيمة 
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بالغثيان  القريبة جداً منهم والذين مروا بها بال مباالة، أشعر
إزاء ضياعهم: سر هائل هي الحياة، ضغط على المنزل بالنسبة 

سدية لي. فيه، فقد أعداؤه أفضل صديق لهم من حياتهم الج
ودهم هي التي أخفته عنهم إال وعلى الرغم من أن حدودهم وقي

أن قيودنا تخفي الكثير من الخير الروحي منا، لكن يجب علينا 
د قد وفرت لنا وللعالم خيرات أن نتذكر أيضاً أن هذه القيو

روحية. هذا مثال رائع على عدم االهتمام والغفران. لقد جعل 
."ع، قابلة للتحقيقجودج الحياة، التي تصورها يسو  

تلي.أرشيبالد كيغث  

 

 

أقرب مقاربة لمثالي إلنسان عرفته. كان  كان وليام ك. جودج"
ما أردت أن أكون. كانت بالفاتسكي شيء أكثر من اإلنسان. 

.كانت قوة كونية  

كان جودج إنسانياً بشكل رائع: وقد تجلى بطريقة منعشة  
، الخصائص وممتعة، وكل ما له كان من األشياء النادرة

.اإلنسانية: األصالة   

هو تأثير يميل دائماً في اتجاه أثيره حاضر دائماً وقوي، وت
".واحد إلى العمل من أجل قضية المعلم  

 توماس غرين.
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كنت أعرفه مع عالقة حميمة معينة لمدة ثماني سنوات، "
التقيت به كثيراً وفي ظروف مختلفة. لم يفشل أبداً في أن 

 اطفته، وكان ينبغي أن يكون لي شرفيفرض احترامه وع
.معرفة أنني مدين للكارما  

كان الوجه الجيد واألسلوب المتواضع، والتصرف الودي 
المعجب بالطيبة والصداقة الصادقة، يسير بحسه السليم 

ومعرفة الشؤون القوية لدرجة أن مجيئه كان دائماً من دواعي 
ال يتجمعون سروري وإقامته كانت فرحة وبهجة لي. كان األطف

".الصور لهم العشاء ويرسممن حوله وهو جالس بعد   

 أ.ش. سبنسر.

 

 

ما كان عليه بالنسبة لواحد من طالبه، وأعتقد أنه ينطبق على 
 .ًكان تعاطفه كبيراً للغاية، وفهمه لكل قلب كان عميقا -الجميع 

ال أفعل سوى التعبير عن شعور مئات األشخاص في العالم  أنا
اناً، واألكثر ننا نبكي من أجل أكثر األصدقاء حنعندما أقول أ

.مة بين المستشارين، وأشجع وأنبل القادةحك   

ما يجب أن يكون عليه اإلنسان ألشخاص من جنسيات وآراء 
بذلك وبقيامه  -ليجذبهم إليه بقوة حبه  -ومعتقدات مختلفة 

يجعلهم أقرب إلى بعضهم البعض. فإنه  
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مل آالم ال نهائية إلزالتها ولم لم تكن هناك صعوبة في عدم تح 
كن هناك نقطة مؤلمة في قلب إنسان لم يشعر بها ولم يسعى ت

."جاهداً لشفاءها  

 ج.ل. ج.

 

 

السيد جودج عاش مئات الحيويات. إنه نفس الشيء بالنسبة "
لجميع البشر، لكن القليل منهم يتذكرهم. كان وجود السيد 

 ً ً جودج واعيا  أم "ميتاً"، نائماً أم  لقرون عديدة، سواء أكان حيا
 ً ، متجسداً أو غير متجسد.مستيقظا  

في بداية حياته األخيرة، ال أعتقد أنه كان واعياً تماماً خالل  
أربعة وعشرين ساعة يومياً، ولكن قبل عدة سنوات، وصل إلى 

.مرحلة لم يفقد فيها وعيه أبداً لفترة طويلة   

خروج من في وقت الحق، كان النوم معه يعني ببساطة ال
ه بالكامل، وكانت هذه هي الطريقة جسده في حيازة جميع قدرات

من أجل صالحه.  -التي "مات" بها   

في األجساد الثانية والمعروفة بأسماء مختلفة، لعب دوراً مهماً 
في تاريخ العالم وأحياناً كشخصية مرئية. في أوقات ثانية، كان 

األخيرة، كقائد  يعمل بهدوء وراء الكواليس أو، كما في حياته
".بة للبشر وفلسفيةفي حركة خيرية مح  

 

 كلود فول رايت.
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تجودج، تقييم النحا  
 

 

 1896مايو  7ما يتبع هنا قد تم نشره في مجلة نيويورك. في [
هو تقييم لشخصية رئيسنا الراحل من وجهة نظر أن القليل من 

متشكك من الناس يعترفون بأنها ميزة. على هذا الجانب ال
دراسة األدمغة كطريقة المحيط األطلسي. في أمريكا، تعتبر علم 

.]علمية لتقدير التصرف والقدرة، حقيقة مقبولة بشكل عام  

والسيد ليندستروم، الذي يبدو أن مالحظاته تتألف أساساً في  
بما  ةوقوي كافيكل دراسات األدمغة، واضحة بشعن المالحظة 

لتحرضه على االنضمام إلى الجمعية  فيه الكفاية في هذا العلم،
.ليل على شخصية نبيلةالثيوصوفية كد  

معرفة قليلة لعلم األدمغة من جانب الكاتب248 ودراسة متأنية 
التي كان قادراً على الحصول عليها، تسمح  لصور السيد جودج

تظهر  وردت،له بالقول إن استنتاجات السيد ليندستروم، كما 
م ادحال الزخارف الصحفية، فهي جيدة دقيقة تماماً، وأنه إذا ت

 جداً في الحقيقة بحيث يستحيل التمييز بينها .... ت249.

ة توفي ويليام كوان جودج، رئيس الفروع الباطنية والظاهري
مارس. قام أوغست  21للجمعية الثيوصوفية األمريكية، في 

ليندستورم، وهو نحات لم يسبق له رؤية السيد جودج خالل 
                                                           

 مالحظة — من إيزيس الثيوصوفية، يونيو، 1896— الناشرون. 248
ت" أو "ف.ت" (فيليب توفاي؟) الذي ظهرت مقاالته بانتظام في " 249

 1896ي عدد مايو إيزيس الثيوصوفية. ظهرت مقالته "العقل والدماغ" ف
.الناشرون –  
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م برسم رأس الرجل الميت، وعمله على شكل حياته، بالقيا
في تم كشف النقاب عنه في ماديسون سكوير غاردن تمثال نص

.خالل المؤتمر األخير للثيوصوفيين   

 قال السيد ليندستروم باألمس:

"عندما صنعت قناع الموت أدهشني شكل رأس السيد جودج  
 الذي لم يكن يشبه أي شيء رأيته سابقاً على اإلطالق.

أو م قادة الرجال البارزين يظهرون تطور قدرة خاصة، معظ 
ربما عدة قدرات، ويهملون القدرات الباقي. لقد رأيت على 

دج شهد على تطور عاٍل وموحد الفور أن رئيس السيد جو
 لجميع القدرات، متوازنة بشكل عام.

هائلة، مع تطور اارادة اإل قوة إنه المزيج الرائع الذي وجدته: 
لطف، في العمق العملي والقدرة على التكيف جنباً متكافئ من ال
الطبيعة المثالية، والعقل العمالق يداً بيد مع إلى جنب مع 

.اإليثار والتواضع  

أعرف أنه يوجد في التاريخ فقط رأسين متقاربان، برؤوس أنا 
مايكل أنجيلو وسافوناروال. الجزء الخلفي من رأس أنجيلو 

.ج. هناك فرق ولكن في الجبهةمطابق تقريباً لرأس السيد جود  

الموت، كان لدي ست صور لمساعدتي في باإلضافة إلى قناع 
صورة تم  تصميم تمثال نصفي. مقارنة هذه الصور هي دراسة.

التقاطها في سن العشرين بجوار صورة تم التقاطها قبل عام 
عندما كان عمره أربعة وأربعين عاماً، تخلق مثل هذا التباين 

  نفسه.ألحد أن يعتقد أنه يمثل الشخص  بحيث ال يمكن
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لى أن هذا الرجل، بإرادته العظيمة، قد غزا جميع هذا يدل ع
لتغيير شكل جمجمته بالكامل.ميوله الشبابية، نتيجة   

 أجرؤ على سماع أنه ال يوجد رئيس آخر تم تطويره بين 
وكاليفورنيا. لديه فقط الوقت للتخطيط ألعماله  -مان  - منطقة

تم حمله إلى ذروته بالموت.عندما ي  

ن عاماً، لكان تأثيره محسوساً من قبل لو كان قد عاش لسبعي 
.األمة بأكملها  

ف يعطي أفضل إشارة لشخصية أي سمة. كان أنا أعتبر أن األن
أنفه أكثر السمات المميزة له. إنه يظهر قوة كبيرة ويتحكم في 

 كل تفكير ويتصرف في نفس الوقت، ورغم أنه قوي، فهو
.حساس ورقيق   

ة بنسب متساوية. عظام أظهر فمه الحنان والحزم وهي موجود
هر صقالً وجنته شهد أيضاً على إرادته. كان شعره ناعماً وأظ

ونعومة. بشكل عام، كان التطور متناغماً وال تشوبه شائبة 
وفحص دقيق لرأسه من جميع جوانبه يثبت أنه إنسان عظيم 

 ونبيل.

كرس حياته للجمعية الثيوصوفية فأعتقد إذا كان هناك إنسان ي 
تكون له مهمة كبيرة وسأطلب أن يتم قبولي  أنه يجب أن

".كعضو بالجمعية  

.ليندستروم  
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